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Inleiding
De Hoeksche Waard ziet zich de komende jaren geplaatst voor maatschappelijk urgente vraagstukken op het gebied van onder meer duurzame energievoorziening,
klimaatverandering, versterking van de economische vitaliteit en verbetering van de leefbaarheid. We zijn gewend oplossingen in het bovengrondse domein en niet in
het ondergrondse domein te zoeken. Dat is op zich niet vreemd: we zijn ons veelal niet bewust van de kansen die de ondergrond biedt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom heeft de regio Hoeksche Waard het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ ontwikkeld. Het boek schets de bijdrage die
de ondergrond kan leveren vanuit een brede en samenhangende visie op de ondergrond.

Inspiratie- en handelingskader voor de ondergrond

Leeswijzer

Het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ biedt een inspiratie- en handelingskader voor iedereen die
betrokken is bij een duurzame ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Het boek biedt tevens een
kennisbasis voor vele facetten van de ondergrond, die in de praktijk van planvorming en projecten
verzilverd kunnen worden. De uitdaging is om de ondergrond in al zijn facetten vroegtijdig in de
planvorming mee te nemen, zodat ondergrondkansen benut kunnen worden en het gebruik van de
ondergrond meer dan nu duurzaam geordend kan worden. Om dit te realiseren biedt ‘Gegronde
Hoeksche Waard’:
• een ondergrondagenda die dient als handelingskader inclusief checklisten (module 1)
• een kennisfundament voor de relevante ondergrondkwaliteiten (module 2)
• instrumenten die helpen de ondergrondkwaliteiten te operationaliseren (module 3)

Het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ is opgebouwd uit drie modulen. Deze zijn direct te herkennen aan de eigen kleurcode. Elke module is op zich zelf leesbaar en bruikbaar. Module 1 bevat de
‘Ondergrondagenda’. Deze agenda bevat een beschrijving van een duurzame omgang met de
ondergrond in de Hoeksche Waard. Geschetst wordt welke ondergrondkwaliteiten beschermd en
versterkt dienen te worden en welke ondergrondkwaliteiten gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke doeleinden. Module 2 bevat een praktische uitwerking van alle relevante
‘ondergrondkwaliteiten’. In deze module is de meest essentiële informatie over de afzonderlijke
ondergrondkwaliteiten ter oriëntatie en agendering opgenomen. Deze bieden ook een overzicht
van de relevante wetgeving en de generieke beleidskaders waaraan voldaan moet worden. Module
3 omvat de ‘instrumentenkoffer’. Deze koffer bevat eenvoudige instrumenten, die behulpzaam zijn
om de ondergrondkwaliteiten snel, eenvoudig en gestructureerd in te brengen bij ruimtelijke planvorming en projecten.

Proces totstandkoming
Het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ is opgesteld door H2Ruimte en de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid in nauwe samenwerking met de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Strijen,
Cromstrijen en Korendijk en het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. In de periode november
2012 tot juli 2013 is een aantal werksessies gehouden met bodemdeskundigen, planologen en
andere beleidsgerelateerde collega’s. Tijdens deze sessies zijn de maatschappelijke opgaven van
de regio benoemd, de relevante ondergrondkwaliteiten geïdentificeerd en ondergrondkansen
geformuleerd. Eind 2014 en begin 2015 is de conceptversie van het boek besproken met beleidsmedewerkers van alle gemeenten en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Al deze
informatie is verwerkt tot het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ .

Het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ is zo opgebouwd dat (vrijwel) iedere pagina afzonderlijk te
lezen is. Je kunt dus direct bladeren naar de voor jouw relevante delen. Het is dus niet nodig om
het boek van A tot en met Z te lezen.
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ONDERGRONDAGENDA
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Ondergrond langs de Nieuwe Haven nabij de kruising
Kooilandsedijk en Sasseweg in de gemeente Strijen
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1. Duurzaam omgaan met de ondergrond in de Hoeksche Waard
De ondergrond is onzichtbaar aanwezig in het dagelijks leven. De ondergrond is er simpelweg en we staan er niet bij stil. Tenzij er natuurlijk iets aan de hand is. Als er gas of verontreinigingen
in de ondergrond zitten bijvoorbeeld. Maar als we iets beter kijken, zien we dat de ondergrond heel veel functies vertegenwoordigt. Sterker: we zien dat de ondergrond een onmisbare bouwsteen is in het dagelijks functioneren van de Hoeksche Waard.

Functies van de ondergrond

Balans tussen gebruiken en beschermen

De ondergrond biedt letterlijk een basis voor bouwwerken, afvalcontainers, glasbakken en kabels
en leidingen. We stoppen dus van alles in de ondergrond. De ondergrond levert de Hoeksche
Waard tal van producten: gewassen, water, en energie. We halen dus van alles uit de ondergrond.
De ondergrond bevat een schat aan archeologische en natuurhistorische informatie. We laten ons
hierdoor informeren over de geschiedenis van de plek. En tot slot is de ondergrond er zelf ook nog
als een complex natuurlijk systeem vol kwetsbaar en dienstbaar leven. De omvang van dat bodemleven is verbluffend: één hectare bevat al snel duizenden kilo’s aan bodemleven. In gewicht komt
dit neer op ongeveer 7 melkkoeien die onder de grond grazen op iedere hectare in de Hoeksche
Waard! Dat maakt duidelijk dat we voor een duurzame omgang met de ondergrond mee willen
bewegen waar het kan en de ondergrond alleen daar geschikt maken waar het moet.

De ondergrond in de Hoeksche Waard draagt, produceert en informeert. En de ondergrond zelf
reguleert tal van processen, die cruciaal zijn voor het in stand houden van een stabiel leefmilieu
voor mensen, dieren en planten. In de Hoeksche Waard willen we duurzaam omgaan met al deze
functies van de ondergrond. Dat betekent dat het actief benutten van de ondergrond voor menselijke activiteiten zorgvuldig wordt afgewogen tegen de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten
van de ondergrond. Het gaat dus om het vinden van een balans tussen gebruik en bescherming
van de ondergrond.

Wat willen we beschermen?
We willen de natuurlijke- en cultuurhistorische kwaliteiten van de ondergrond beschermen waar
nodig en mogelijk. Dat betekent dat we een schone, levende, waterbergende en waterfilterende
ondergrond zo veel mogelijk willen behouden inclusief de archeologische schatten en unieke natuurlijke kenmerken. Deze unieke kwaliteiten van het ondergrondsysteem willen we ook inzetten
om de kwaliteit en identiteit van gebieden te behouden en te versterken. Met de bescherming van
de ondergrond willen we het mogelijk maken dat ook toekomstige generaties gebruik kunnen blijven maken van de ondergrond. Waar nodig en kosteneffectief willen we de natuurlijke kwaliteiten
van de ondergrond ook herstellen. Hierbij gaat het niet alleen om de sanering van vervuilde bodems
maar bijvoorbeeld ook om de stimulering van de bodembiodiversiteit.

Gemeenten in de Hoeksche Waard

Wat willen we gebruiken?
We willen het gebruik van de ondergrond mogelijk maken voor maatschappelijke doeleinden:
bouwactiviteiten, winning van bodemenergie en het gebruik van (zoet) grondwater. Voorwaarde is
dat dit gebruik duurzaam is: het gebruik van de ondergrond wordt afgewogen tegen andere claims
in de ondergrond en de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten. We willen niet dat er onomkeerbare schade optreedt aan het ondergrondsysteem. Wanneer we met de ondergrond meebewegen,
blijven de natuurlijke kwaliteiten ook beschikbaar voor duurzaam gebruik. Daarom moet er bijvoorbeeld een warmtebalans in acht worden genomen bij de benutting van bodemenergie en moet de
winning van grondwater in balans zijn met de toevoer van schoon zoet grondwater om structurele
verdroging te voorkomen.
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Wat levert duurzame balans in de ondergrond op?
Nu worden beslissingen, die van invloed zijn op de bescherming en het gebruik van de ondergrond,
nog teveel ad hoc en vanuit verschillende sectoren genomen zonder dat er bewust belangen tegen
elkaar worden afgewogen. De noodzaak om tot bewuste afweging te komen, is de laatste jaren
toegenomen, omdat de claims op de ondergrond toenemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afweging tussen belangen als bodemsanering, grondverzet, bodemenergie, archeologie en
ondergronds ruimtegebruik. Met het boek ‘Gegronde Hoeksche Waard’ willen we stimuleren dat
deze ondergrondkwaliteiten meer samenhangend en eerder in het proces een plaats krijgen en
willen we deze meer richten op kansen in plaats van op bedreigingen. Met deze kansengerichte
benadering willen we positief bijdragen aan een duurzame leefkwaliteit van huidige en toekomstige
inwoners van de Hoeksche Waard.

Kabelaanleg Kooilandsedijk nabij de Stoof

De ondergrondagenda van de Hoeksche Waard samengevat:
•d
 e ondergrond is een onmisbare bouwsteen in het dagelijks functioneren van de Hoeksche
Waard
•w
 e streven naar een duurzame omgang met de ondergrond waarbij gebruik en
bescherming in balans zijn
•w
 e willen meebewegen met de ondergrond waar het kan, de ondergrond geschikt maken
waar het moet
•w
 e willen de ondergrond samenhangend en in al zijn facetten vroegtijdig inbrengen bij
ruimtelijke planvorming
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Vlietproject kreekherstel: de ondergrond als drager voor het karakteristieke landschap
In het Vlietproject zijn de eigenschappen van de ondergrond sterk bepalend voor natuurontwikkeling. De capaciteit voor waterberging is toegenomen en de karakteristieken van
het waardevolle landschap zijn versterkt. Ook zijn voorwaarden voor een goede agrarische productiecapaciteit verbeterd.

In een ver verleden wisselden hoog en laag water elkaar af in de Hoeksche Waard. De kreken stonden in verbinding met het open water van de Haringvliet, het Spui en de Oude
Maas. Door inpoldering zijn ze binnendijks komen te liggen en is hun functie als getijdegeul
verloren gegaan. De kreken zijn wel behouden gebleven en staan centraal in het Vliet
project. Het Vlietproject richt zich op het herstel van de oude kreken, ook wel bekend als
vlieten. Daaraan zijn andere ontwikkelingen gekoppeld, die een bijdrage leveren aan versterking van het landschap: afwisseling landbouw en natuur, ruimte voor waterberging,
betere waterkwaliteit en de ontwikkeling van een natuurnetwerk. Dit alles komt ook de
recreatieve kwaliteit van de Hoeksche Waard ten goede.

De natuur is zoveel mogelijk aangelegd op onrendabele stukken of laaggelegen landbouwgronden. De voedselrijke bovengrond is afgegraven. Zo is naast ruimte voor planten en
dieren ook ruimte gemaakt voor waterberging. In tijden van veel neerslag kunnen deze
gebieden tijdelijk onder water lopen. Dit voorkomt wateroverlast in de rest van de polder. De
hoger gelegen onderhoudspaden zijn bedoeld voor de uitvoering van onderhoud aan de
watergangen en voor de uitspreiding van bagger. De vorm van de gebieden is zo gekozen
dat landbouwpercelen recht werden. Een recht perceel is makkelijker te bewerken. De vrijkomende grond is gebruikt om percelen op te hogen en te egaliseren. Zo geldt het profijt
ook voor de agrariërs.

In het Vlietproject is er 92 hectare nieuwe natuur gemaakt, waarvan ruim 68 hectare kan
dienen als tijdelijke waterberging. In periodes van hevige neerslag kan het water opgevangen worden. De extra ruimte wordt gecreëerd door kreken te verbreden, het maaiveld te
verlagen of door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze flauw aflopende oevers met
meer beplanting, waar dieren beschutting, nestgelegenheid en voedsel vinden, zijn in de
plaats gekomen van de steile oevers van de kreken. Samen met zogenaamde stapstenen,
kleine natuurgebiedjes langs de kreken, vormen deze oevers de verbindingen van een natuurnetwerk door de Hoeksche Waard. Ze verbinden de buitendijkse natuurgebieden langs
de Oude Maas, het Haringvliet en Hollandsch Diep met elkaar. Deze verbindingen zijn
noodzakelijk voor de overleving van diverse bedreigde dier- en plantensoorten. Afwisseling
van droge en natte natuur garandeert een voldoende groot leefgebied voor dieren en planten. Het natuurnetwerk maakt een natuurlijke plaagregulatie mogelijk. Dit betekent dat in de
stroken langs de akkers de natuurlijke vijanden wonen van ongedierte dat de oogst
bedreigt.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft nog een voordeel. Langs de flauwe oevers
van het Vlietproject komen meer plantensoorten voor dan langs de traditionele, steile
oevers. De ingerichte kreken zijn een goede vestigingsgrond voor oeverplanten, zoals riet,
harig wilgenroosje en grote egelskop. Ook ondergedoken waterplanten, zoals groot blaasjeskruid en sterrekroos tieren welig.
Het Vlietproject heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de versterking van de ruimtelijke
en landschappelijke kwaliteit van de Hoeksche Waard. De kreken vormen samen met de
dijken de dragers van het landschap. De kreken zijn weer zichtbaar geworden in het landschap.
Het Vlietproject is uitgevoerd door het Samenwerkingsorgaan de Hoeksche Waard (SOHW)
en het waterschap Hollandse Delta. Medefinanciers waren het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, de provincie Zuid-Holland, de Europese Commissie en Deltanatuur. Het beheer
en onderhoud is ondergebracht bij Groenbeheer Hoeksche Waard, waarbij de kosten voor
rekening komen van de gemeenten en het waterschap. Staatsbosbeheer, eigenaar van een
aantal deelgebieden, draagt hiervoor de verantwoordelijk op haar eigen grondgebied.
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Vissersvliet gezien vanaf Zwartsluisje
in de gemeente Korendijk
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2. Ondergrondkwaliteiten Hoeksche Waard
De meeste kwaliteiten, die de ondergrond biedt, onttrekken zich aan het zicht: ze zitten onder het maaiveld. In een
werksessie hebben we daarom het hele grondgebied van
de Hoeksche Waard onder de loep genomen en geanalyseerd welke ondergrondkwaliteiten nu voorkomen in de
ondergrond van de Hoeksche Waard. We hebben er achttien onderscheiden die onderverdeeld zijn in vier soorten:

• Informatiekwaliteiten:
de ondergrond informeert ons
• Regulatiekwaliteiten:
de ondergrond is zelf een levend systeem
• Productiekwaliteiten:
we halen van alles uit ondergrond
• Draagkwaliteiten:
we stoppen van alles in de ondergrond

Gebruik van de checklist ondergrondkwaliteiten
Op plan- en projectniveau is meestal een beperkt aantal kwaliteiten van belang. Soms is dat bij aanvang van een project
volstrekt helder, bijvoorbeeld in het geval van een zware
bodemverontreiniging. Maar soms is het niet vanzelfsprekend
dat een ondergrondkwaliteit relevant is of blijkt pas gaande het
proces van planontwikkeling dat een bepaalde ondergrondkwaliteit van belang is. Of nog erger: dat blijkt pas in de gebruiksfase.
Dat kost onnodig veel tijd, geld, overlast en irritatie. Om dat te
voorkomen kan de checklist ondergrondkwaliteiten standaard
worden toegepast bij alle initiatieven van ruimtelijke plan
vorming en gebiedsontwikkeling. Het gebruik is even simpel als
doeltreffend:

Bij de start van een project wordt met de
checklist ondergrondkwaliteiten Hoeksche
Waard een inventarisatie uitgevoerd van de
relevante ondergrondkwaliteiten. Alle relevante
ondergrondkwaliteiten tezamen vormen de

De achttien ondergrondkwaliteiten zijn gerangschikt in de zogenaamde checklist ‘ondergrondkwaliteiten Hoeksche Waard’
(zie blz. 12). Deze checklist biedt een overzicht van de mogelijk
relevante ondergrondkwaliteiten bij ruimtelijke planvorming of
projectuitvoering in de Hoeksche Waard. Het boek ‘Gegronde
Hoeksche Waard’ ontsluit veel informatie over deze achttien
ondergrondkwaliteiten in module 2 ‘Ondergrondkwaliteiten’.
Deze module bevat de meest essentiële informatie over de afzonderlijke 
ondergrondkwaliteiten ter oriëntatie en eerste
uitwerking.

ondergrondagenda voor het project.
De ondergrondagenda agendeert vroegtijdig alle relevante ondergrondkwaliteiten voor het project. Die agenda vormt het
startpunt van de samenhangende bijdrage die de ondergrond
kan bieden in het project. De uitdaging is de agenda door te
laten werken naar de nota van uitgangspunten van het project.
Daarvoor kan je de ondergrondagenda uitwerken aan de hand
van module 2 ‘Ondergrondkwaliteiten’. Voor het benoemen van
kansen zijn in de volgende paragraaf voor de Hoeksche Waard
ondergrondkansen aangegeven, die bijdragen aan de realisatie
van een aantrekkelijke en duurzame regio.
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Kwaliteiten van de ondergrond
(bron: www.ruimtemettoekomst.nl)

Informatie kwaliteiten

Regulatie kwaliteiten

Productie kwaliteiten

Draag kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Schone
en veilige bodem

Gewasproductie

Draagkracht
om te bouwen

Ecologische
diversiteit

Levende bodem

Voorraad grondwater

Ondergronds
bouwen

Aardkundige
waarden

Stabiele
bodem

Warmte Koude
Opslag

Kabels, leidingen
en riolering

Archeologische
waarden

Waterbergende
bodem

Geothermie

Buisleidingen

Waterfilterende
bodem
Koolstof bindende
bodem

Beschermen
(en betekenis geven)

Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Checklist ondergrondkwaliteiten Hoeksche Waard (gebaseerd op de checklist ondergrondkwaliteiten; bron: www.ruimtemettoekomst.nl)
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Gebruiken
(en inpassen)

Informatiekwaliteiten: beschermen en betekenis geven

Landschappelijke diversiteit
De diversiteit van het landschap omvat de afwisseling van het landschap door de
wordingsgeschiedenis van gebieden en de wijze waarop deze in cultuur zijn gebracht.

De ondergrond vormt één groot geschiedenisboek. Het kenmerkende karakter van de Hoeksche Waard zit zowel in het landschap in de vorm van dijken,
open ruimten, kreken en kreekrestanten als in de karakteristieke bebouwing
en grondgebruik ontstaan in de loop der eeuwen. Onder het maaiveld bevinden zich vele archeologische schatten, die getuigen van het leven van de
voorgaande bewoners. Het is zaak om deze informatie zorgvuldig te
beschermen. Wanneer het eenmaal wordt doorboord of ontgraven, is het
onherstelbaar beschadigd. Dit grote geschiedenisboek kunnen we ook
benutten voor het betekenisvol inrichten van de ruimte. We kunnen er de
unieke identiteit van de Hoeksche Waard nog meer mee benadrukken.

Ecologische diversiteit
De diversiteit in bodemtypen, voedselrijkdom en de aan- of afwezigheid van water
zorgen voor ecologische diversiteit: een grote variatie in vegetatie en fauna. Juist op
plaatsen waar op relatief korte afstand de fysieke verschillen in de bodem groot zijn,
kan de biodiversiteit groot zijn.

Aardkundige waarden
Aardkundige waarden bestaan uit de natuurlijke variatie in het aardoppervlakte van
geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen.
De waarde van bepaalde verschijningsvormen wordt bepaald door de zeldzaamheid
en de reproduceerbaarheid.

Archeologische waarden
Archeologische waarden zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in
de grond zijn achtergebleven. Denk aan potscherven, resten van voedselbereiding,
graven, fundaties van gebouwen, maar ook verkleuringen in de grond die laten zien
dat er vroeger een huis heeft gestaan of een sloot heeft gelopen.

Gidsprincipe: bescherm en benut deze ondergrondkwaliteiten en geef waar mogelijk deze
kwaliteiten betekenis in de bovengrondse ruimte.
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Regulatiekwaliteiten: beschermen en herstellen

Schone en veilige bodem
Een schone en veilige bodem betreft een bodem zonder verontreiniging en zonder niet
gesprongen explosieven. Bodemverontreiniging kan leiden tot schade aan het eco
systeem en de gezondheid van mensen.

De ondergrond vormt een complex ecologisch en hydrologisch systeem. Dit
eeuwenoude systeem is ronduit verbazingwekkend: ontelbare organismen
leven in de ondergrond, miljoenen kubieke meters grondwater reizen decennialang door verschillende aardlagen, natuurlijk afval wordt afgebroken en
verontreinigingen gezuiverd. Het zal geen verbazing wekken dat een dergelijk
systeem kwetsbaar is. De bodemvervuilingen uit het verleden illustreren dat:
we zitten nog steeds met grote hoeveelheden vervuilde grond. Bescherming
is op zijn plaats en waar mogelijk is herstel van de natuurlijke kwaliteiten raadzaam. Daardoor neemt de veerkracht van het natuurlijk systeem toe. Een
zorgvuldige en duurzame omgang is vereist om de ondergrond te kunnen
benutten als drager, producent en informatieverstrekker. Dat is niet alleen
goed voor de ondergrond maar ook voor de portemonnee. We moeten meebewegen met de ondergrond waar het kan en de ondergrond geschikt maken
waar het moet.

Levende bodem
Levende bodem betreft het ecologisch systeem in de bodem met ontelbare organismen
zoals bacteriën, schimmels, algen, regenwormen en aaltjes.

Stabiele bodem
De bodem beweegt altijd. De mate van beweging is afhankelijk van de stabiliteit van de
bodem. De samenstelling van de bodem is primair bepalend voor de mate van stabiliteit
van de bodem. Natuurlijke processen en activiteiten van de mens spelen een grote rol
bij deze (mate van) beweging.

Waterbergende bodem
Een waterbergende bodem heeft het vermogen en de mogelijkheden om water onder
het maaiveld te bergen. De bodem fungeert als spons: ontelbare grote en kleine poriën
kunnen water vasthouden.

Waterfilterende bodem
Een waterfilterende bodem ontdoet grondwater van verontreinigingen op de jaren tot
eeuwen durende tocht door de diverse klei-, zand- en andere aardlagen.

Koolstofbindende bodem
De capaciteit die de bodem heeft om koolstof (waaronder CO2) op te slaan en vast te
houden. De miljoenen organismen in de bodem bestaan voor een belangrijk deel uit
koolstof.

Gidsprincipe: bescherm deze ondergrondkwaliteiten en herstel ze waar mogelijk en doelmatig.
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Productiekwaliteiten: benutten en in balans houden

Gewasproductiecapaciteit
De gewasproductiecapaciteit betreft het vermogen van de ondergrond voor
(economische) productie van gewassen.

De ondergrond levert de maatschappij tal van producten: gewassen, (drink)
water, delfstoffen en warmte. Hier staan we vaak niet bij stil. Maar bijvoorbeeld de agrariër juist wel. Hij beoordeelt zijn land nog altijd op
productievermogen. Voor hele goede grond betaalt hij meer dan voor minder
renderende grond. Ook waterbeheerders weten maar al te goed hoe belangrijk de ondergrond als productiekwaliteit is. De ondergrond in de Hoeksche
Waard is bovendien geschikt voor de winning van warmte uit de (diepere)
ondergrond. Een potentieel lonende vorm van duurzame energie! Dus heel
veel van wat we nodig hebben om te leven halen we uit de ondergrond. Maar
dat kan niet ongelimiteerd. We kunnen de ondergrond benutten maar moeten
daarbij wel zorgen dat het natuurlijk systeem in balans blijft. Willen we
duurzaam bezig zijn dan moet de ondergrond zich op natuurlijke wijze kunnen
herstellen. De landbouwgrond mag bijvoorbeeld niet uitgeput raken, schoon
zoet grondwater moet worden aangevuld en de warmtebalans moet
gerespecteerd worden. Laten we daarom zorgvuldig omgaan met het

productievermogen van de ondergrond en ondergrond

kansen benutten.
Dat levert geld op, beperkt de CO2-uitstoot en voorkomt uitbuiting van de
ondergrond.

Voorraad grondwater
De voorraad grondwater bestaat uit bruikbaar zoet water van voldoende kwaliteit.

Warmte Koude Opslag
Met Warmte Koude Opslag wordt de ondergrond benut voor verwarming en koeling
van gebouwen.

Geothermie
Met geothermische energie worden warme watervoerende lagen op een diepte van
500 tot 4000 meter benut om gebouwen te verwarmen, terwijl met stoom elektriciteit kan worden opgewekt.

Gidsprincipe: benut de ondergrond voor deze functies maar behoudt de balans van het
natuurlijk bodemsysteem.
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Draagkwaliteiten: benutten en inpassen

Draagkracht om te bouwen
Bouwwerken vinden hun draagkracht in de ondergrond. Deze draagkracht betreft
de mate waarin de ondergrond gevoelig is voor zetting.

In de ondergrond bevinden zich veel heipalen en kilometers aan kabels,
leidingen en rioleringen. Dat vinden we heel gewoon. De laatste jaren zijn
daar tal van energiesystemen bijgekomen en ondergrondse bouwwerken als
parkeergarages en afvalcontainers. Ook daar kijkt niemand meer van op. We
moeten echter wel beseffen dat de ondergrond geen black box is waarin we
maar lukraak kunnen blijven graven. Nu het steeds drukker wordt in de ondergrond moeten we zorgvuldig nadenken hoe en waar we dat doen en wat
in de toekomst nodig kan zijn. We mogen de ondergrondruimte benutten,
maar moeten het ruimtegebruik goed inpassen in de ondergrond. Het mag
niet leiden tot ongewenste schade aan het bodemecosysteem en aan de
cultuurhistorische waarden. Als we prioriteiten stellen, goed inpassen en ondergrondkansen benutten, bespaart dat veel kosten in de uitvoering en veel
ongemak en beheerkosten in de gebruiksfase.

Ondergronds bouwen
Met ondergronds bouwen creëren we ruimte onder het maaiveld. Voorbeelden zijn
parkeergarages, (auto)tunnels, afvalcontainers en glasbakken.

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen betreffen onder het maaiveld gelegen kleinschalige
infrastructuur. Hoe stedelijker het gebied, hoe drukker het is met kabels en leidingen
in de grond.

Buisleidingen
Buisleidingen zijn ondergronds gelegen en kennen een regionaal of nationaal belang.
Ze leggen beperkingen op aan het boven- en ondergrondse ruimtegebruik.

Gidsprincipe: benut de ondergrond voor deze functies maar pas ze zorgvuldig in.
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Herstructurering Bevershoek: oog voor drukte in de ondergrond
De nieuwbouw volgt niet altijd de rooilijnen van de woningen die gesloopt worden. Ook het
stratenpatroon verandert. Dit heeft tot gevolg dat naast de riolering ook andere kabels en
leidingen verlegd moeten worden. Een van de grotere en kostbaardere ingrepen is de omlegging van een hoge druk gasleiding. Een andere grote ingreep is de verplaatsing van het
wijkgemaal aan de Oranjestraat.

In ’s-Gravendeel wordt de bestaande wijk Bevershoek geherstructureerd. Woningen
worden gesloopt en nieuwe woningen worden gebouwd. Niet altijd worden de oude
rooilijnen gehanteerd. Deze ingreep heeft voor de ondergrond gevolgen, maar biedt
ook kansen. Een kans is de vernieuwing van de riolering in de vorm van een gescheiden stelsel. Bijzonder aandacht is er voor de fundering: op niet al te draagkrachtige
grond bouwen in een bestaande wijk vraagt én beperking van hinder (trillingen) én een
stevig fundament. Ook de omlegging van een hoge druk gasleiding is noodzakelijk.

In een reeds opgeleverd appartementsgebouw is de parkeergarage half verdiept aangebracht.
Ook zijn de afvalcontainers ondergronds aangelegd.

De herstructurering omvat een groot deel van de bestaande wijk Bevershoek in het zuidoosten van ‘s-Gravendeel. De herstructurering bestaat uit de gefaseerde sloop van circa 180
woningen en de nieuwbouw van circa 200 woningen. De openbare ruimte met groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, speelplaatsen, straten, riolering en verlichting wordt geheel
opnieuw ingericht. In 2011 zijn de werkzaamheden begonnen en deze zullen doorlopen tot
het eind van dit decennium. Tot medio 2014 zijn ongeveer 100 woningen opgeleverd.

Het groenplan in het plangebied is afgestemd op de nieuwe infrastructuur, stedenbouw
kundig ontwerp en op wat er onder de grond zit aan kabels, leidingen en riolering.

De herstructurering van de wijk geeft een impuls aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De
herinrichting van die ruimte vormt een oplossing voor een ervaren parkeerprobleem. De oude
riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem, waarbij hemelwater naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Doordat dit hemelwater niet naar de RWZI wordt afgevoerd
levert dit een kostenbesparing op. Daarnaast kan in het aanwezige gemengde riool meer vuil
water worden geborgen zodat er minder vaak en in kleinere hoeveelheden wordt overgestort
op het oppervlaktewater in het naast gelegen bemalingsgebied Schenkeltje.

Appartementencomplex in Bevershoek met half
verdiept parkeren en ondergrondse afvalcontainers

Grondmechanisch en sondeeronderzoek ter voorbereiding van de bouw heeft geleerd dat de
bodem niet erg draagkrachtig is. Heien is noodzakelijk en aangezien in een bestaande bebouwde omgeving geheid moet worden, vraagt dit een aanpak die schade aan bestaande
bebouwing voorkomt. Dat kan door gebruik te maken van zogenoemde vipropalen. Deze zijn
geschikt bij een variabele grondslag en hebben een lager trillingsniveau dan traditionele heipalen.
Ook bieden ze een flexibele werksituatie rond bouwputten met weinig ruimte in een bebouwde
omgeving. Op enkele locaties is bodemverontreiniging aangetroffen, die is verwijderd.
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3. Checklist ondergrondkansen Hoeksche Waard
We hebben de kansen, die de ondergrond biedt om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven in de Hoeksche Waard, geïnventariseerd. Op basis van de resultaten van de
werksessies, de collegeprogramma’s en de regionale structuurvisie Hoeksche Waard hebben we zeven strategische opgaven benoemd. Deze zijn in het onderstaande overzicht kort opgesomd.
Hierbij is vervolgens aangegeven hoe de ondergrond kansen biedt om invulling te geven aan deze maatschappelijke opgaven.

Gebruik van de checklist ondergrondkansen
De checklist ‘ondergrondkansen Hoeksche Waard’ biedt een overzicht van mogelijke kansen vanuit de ondergrond bij ruimtelijke planvorming of projectuitvoering. Het overzicht is niet uitputtend:
het zijn de kansen, die wij op het spoor zijn gekomen. De kansen zijn gerangschikt naar zeven
strategische opgaven. Op plan- en projectniveau is veelal een beperkt aantal kansen relevant.
Telkens is maatwerk nodig. De kansen kun je zien als gidsprincipes: ze wijzen de weg vanuit de
ondergrond naar een meer duurzame en mooiere regio voor huidige en toekomstige generaties.
Het gebruik is even simpel als doeltreffend:

Zeven maatschappelijke opgaven
De zeven maatschappelijke opgaven voor de Hoeksche Waard zijn:

1. Aantrekkelijk wonen in de Hoeksche Waard
Stel vast aan welke maatschappelijke opgave je werkt en check de

2. Economisch sterke Hoeksche Waard

ondergrondkansen, die relevant zijn voor de opgave waaraan je werkt.
Werk de ondergrondkans uit naar de concrete situatie van je project,

3. Groenblauwe structuur in de Hoeksche Waard

maak de toegevoegde waarde expliciet en borg deze in de relevante

4. Aantrekkelijk landschap in de Hoeksche Waard

plandocumenten (bijvoorbeeld nota van uitgangspunten / programma
van eisen). Maak bij de uitwerking van de kansen ook gebruik van

5. Aantrekkelijke Hoeksche Waard voor recreatie en toerisme

module 2 ‘Ondergrondkwaliteiten’.

6. Een bereikbare Hoeksche Waard

Je hoeft niets meer of minder te doen dan deze check uit te voeren om ondergrondkansen op het
spoor te komen. Ook vormt deze checklist een handvat om interdisciplinair het gesprek met elkaar
aan te gaan over hoe de ondergrond kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar het
project invulling aan moet geven. Bovendien kan op grond van de checklist worden vastgesteld
welke specialistische kennis nodig is om te bepalen hoe bij ingrepen in de ondergrond de ondergrondkwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en hoe daarbij zo goed mogelijk gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden die de ondergrond biedt.

7. Een duurzame Hoeksche Waard
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Dieper graven
van aardwarmte voor de verwarming van kassen, bedrijfsgebouwen en woningen? Kunnen
we diepe ondergrondse ruimte benutten voor de opslag van stoffen die we bovengronds niet
willen hebben? Wat betekent de winning van stoffen uit de diepere ondergrond of de opslag
van stoffen in de diepere ondergrond voor ons landschap? Etc. etc. Veel van deze vragen
komen in onderlinge samenhang aan de orde in de Structuurvisie ondergrond (STRONG)
van het Rijk, maar het is ook materie die elke gemeente direct raakt of in de toekomst kan
raken.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor de diepere ondergrond. Nu we die
intensiever gaan gebruiken voor functies zoals warmtewinning, opslag van stoffen en
de winning van (fossiele) energie komen vragen over de gevolgen voor andere f uncties
in de ondergrond en de bovengrond sterker op de gemeentelijke agenda.
Als je een spade in de grond steekt, merk je direct of het al een lange periode droog of nat
is. Ook merk je of de grond makkelijk te bewerken is. Zand of zware klei maakt namelijk
nogal verschil uit. Kom je veel organisch materiaal tegen dan zal je ook de nodige regen
wormen zien. Lastiger is te zien wat voor ander bodemleven zich nog afspeelt in de eerste
centimeters onder maaiveld. Het stikt daar van de spinten, mijten, schimmels en ander
nuttig leven om de bodem gezond te houden. Graaf je iets dieper dan stuit je misschien wel
op stukken fundering, kom je oude potscherven tegen of stuit je op een afvoerbuis of andere
leiding. Soms zie je de grond van kleur veranderen en ben je je daardoor bewust van de
gelaagdheid in de ondergrond. Graaf je in gebieden met een hoge grondwaterstand dan
weet je makkelijk het grondwater te bereiken. Dan is je put al snel een modderput. Veel
dieper graven we meestal niet. Als kind droomde je misschien om een gat naar het midden
van de Aarde te graven, of sterker nog, om verder te graven naar Australië. We hebben het
dan over diepten die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Het zijn diepten waar we
relatief weinig van weten. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Bijvoorbeeld als het gaat
om winning van stoffen uit de diepe ondergrond zoals schaliegas of de opslag van stoffen in
de diepere ondergrond zoals CO2. Dat die zorgen terecht kunnen zijn, illustreren de aard
bevingen als gevolg van de aardgaswinning in Groningen. Het zijn vooral de effecten van
ingrepen in die diepere ondergrond die nog steeds voor nieuwe inzichten en soms ook
verrassingen zorgen. Dat is niet onlogisch omdat de (diepere) ondergrond onder ons land
zeer divers is samengesteld. Daarin doen zich zeer langzame natuurlijke processen voor.
Mogelijke effecten van ingrepen zijn wel te beredeneren of modelmatig te berekenen, maar
de werkelijkheid kan soms anders zijn.

Gaskoepel aan de Polderdijk in
Sint Anthoniepolder

Toelichting foto: De gaskoepel was vroeger in gebruik op boerderijen waar een eigen gasbron werd aangeboord voor huishoudelijk gebruik. Er stond een ronde ketel omheen, met cirkelvormige wand van
metaalplaat met een tentdak. Door het boren welde er water naar boven dat over een soort zeef werd
gevoerd om het gas af te scheiden. Een houder ving het gas op en verlichtte de boerderijen en voorzag
kooktoestellen van brandstof (bron: vanhoekschewaarde – blogspot over gaskoepels).

De diepere ondergrond zal de komende jaren met opgaven op het gebied van klimaat en
energie prominent op de agenda blijven. De verbinding met bovenliggende ondergrondlagen
en de bovengrond is evident in termen van beschermen en benutten. Hoe beschermen we
bijvoorbeeld de winning op grote diepte van drinkwater? Hoe benutten we de mogelijkheden
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Aantrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
Een aantrekkelijk woonklimaat is van belang voor de
leefbaarheid en aantrekkingskracht van de Hoeksche
Waard. De Hoeksche Waard zet daarom in op de verbetering van de leefbaarheid in de kernen en dijklinten
door onder andere voorzieningen te behouden en de
biodiversiteit en duurzaamheid van de woongebieden
te vergroten. De regio wil tevens inzetten op de ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus voor alle
doelgroepen. Daarbij is een landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging van eventuele (dorps)
uitbreiding leidend. Het onderhoud en de herstructurering van de bestaande woningvoorraad is een continue
opgave. Het is van belang dat het woonaanbod goed
aansluit op de demografische ontwikkelingen.

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen
Draag bij aan lokale duurzaamheid door de mogelijkheden van Warmte Koude Opslag te benutten voor een
energiezuinige woningvoorraad en vermindering van de CO2 uitstoot
Versterk de identiteit van de Hoeksche Waard door de karakteristieken van de ondergrond zichtbaar op te nemen
bij de ontwikkeling van onderscheidende woonmilieus
Benut de herstructureringsopgave van dijklinten voor bodemsanering en dijkversterking

Verhoog de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door storende functies ondergronds te situeren zoals glas-,
papier- en afvalcontainers
Beperk de wateroverlast bij piekbuien door in het bebouwde gebied zoveel mogelijk open en onverharde bodem
te behouden en te creëren
Bouw klimaatbestendig door rekening te houden met wateroverlast en –onderlast nu en in de toekomst

Versterk de ecologische structuur van woonmilieus door het groenbeheer af te stemmen op de biodiversiteit van
de bodem en het waterbergende en filterend vermogen van de bodem
Breng de draagkracht van de ondergrond in beeld en benut de meest draagkrachtige gronden voor bebouwing
om kosten te besparen
Voorkom onnodige saneringskosten door de sanering van de bodem af te stemmen op de gewenste functies en
eventueel te combineren met Warmte Koude Opslag
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Nieuwbouw en bouwterrein in Bevershoek te
’s-Gravendeel in de gemeente Binnenmaas

Gegronde Hoeksche Waard

21

Economisch sterke Hoeksche Waard
De agrarische sector is van oudsher een belangrijke
economische motor in de Hoeksche Waard. De regio
zet in op versterking van de economische vitaliteit
door onder andere stimulering van duurzame grondgebonden landbouw. Dat moet tegelijkertijd bijdragen
aan het behoud van het open, agrarische landschap
dat zo kenmerkend is voor de Hoeksche Waard. Daarnaast wil de regio onderscheidende werkmilieus
ontwikkelen voor verschillende typen bedrijvigheid. De
ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard is
daarin een belangrijk speerpunt. Ook bij deze ontwikkeling is echter de landschappelijke inpassing en
kwaliteitsborging leidend. De regio zet in op vergroting
van de biodiversiteit en duurzaamheid van werkgebieden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het
bedrijfsleven de kans krijgt om deze uitdagingen meer
op eigen kracht aan te pakken.

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen
Draag bij aan verduurzaming van de energieopwekking door de mogelijkheden van bodemenergie te
benutten bij bedrijven, glastuinbouw en industrie
Geef werklocaties een scherp ruimtelijk profiel door de karakteristieken van de ondergrond te benutten

Versterk de unieke landschappelijke kwaliteit door inzet van duurzame grondgebonden landbouw

Bundel kabels en leidingen, reserveer tracés en houdt ruimte voor beheer en onderhoud

Verhoog de verblijfskwaliteit van de werkmilieus door storende functies ondergronds te situeren zoals
parkeren en opslag van materialen
Voorkom onnodige saneringskosten door de sanering van de bodem af te stemmen op de gewenste
functies en eventueel te combineren met Warmte Koude Opslag
Bouw klimaatbestendig door rekening te houden met wateroverlast en –onderlast nu en in de toekomst

Stem de gewassenteelt af op de gewasproductiecapaciteit van de bodem, in het bijzonder bij biologische
landbouw
Benut de karakteristieke landschappelijke waarden en ecologische diversiteit

Verhoog het organisch stofgehalte van de bodem voor een beter bodemleven en dus een betere
gewasproductiecapaciteit
Speel in op de gevolgen van verzilting door landbouwgewassen aan te passen aan zoute
omstandigheden en/of nieuwe economische pijlers te verkennen
Bevorder de opslag van zoet grondwater in natte perioden
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Buitendijks gelegen terrein van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek
moet in de toekomst ruimte bieden aan watergebonden bedrijvigheid
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Groenblauwe structuur in
de Hoeksche Waard
Het unieke kreken- en dijkenstelsel van de Hoeksche
Waard wil de regio verder uitbouwen tot een meer samenhangende groenblauwe structuur waarmee functies
kunnen worden vervuld voor natuur, recreatie, waterbeheer en veiligheid. Ook zal de biodiversiteit en recreatieve
waarde van het agrarische gebied worden vergroot.
Daarbij kan onder meer de verbinding worden gezocht
met stadslandbouw en duurzame grondgebonden landbouw in combinatie met natuurbeheer. De vergroting van
de biodiversiteit is niet alleen een taak van de overheid.
Particulier initiatief kan een belangrijke rol spelen. De
wens is in en om de Hoeksche Waard een zo veel mogelijk aaneengesloten ‘groene zoom’ van natuur- en
recreatiegebieden te ontwikkelen.

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen
Verhoog de landschappelijke diversiteit door landschappelijke verbindingen te maken tussen de stad,
land en het historische waterlopen
Voeg natuurkwaliteiten toe door de overgangen in grondsoorten en kwelgebieden te benutten en
beleefbaar en leesbaar te maken voor recreanten (hoog/laag en nat/droog en zoet/zout)
Benut en behoud het grondwaterregime om de getijdenatuur te versterken

Creëer natuurspeeltuinen om natuur in het algemeen en de levende bodem in het bijzonder te e
 rvaren

Behoud de cultuurhistorische structuur van sloten en wateren om de identiteit van het gebied te
behouden en de waterbergingscapaciteit te vergroten
Benut bovengrondse vrijwaringszones van buisleidingen voor hoogwaardige groeninvulling

Creëer groene stadsranden, dijklinten en groene rivieroevers om de ecologische diversiteit te v ersterken
en de belevingswaarde van het gebied te vergroten
Benut de bodembegroeiing voor natuurlijke CO2-vastlegging

Gegronde Hoeksche Waard

24

Buitendijk in Strijensas (gemeente Strijen)
met zicht op Plaat van het Land van Essche
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Een aantrekkelijk landschap in
de Hoeksche Waard

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen
Verhoog de landschappelijke diversiteit door landschappelijke verbindingen te maken tussen de
stad, land en het historische waterlopen

De Hoeksche Waard was één van de twintig Nationale Landschappen met een unieke identiteit. De beleidscategorie
‘Nationaal Landschap’ bestaat niet meer, maar de identiteit van
het landschap staat nog fier overeind. Die identiteit wordt primair gevormd door de drie kernwaarden van het gebied: de
openheid, het polderpatroon en het reliëf van de kreken en dijken. Ook archeologische resten, (aardkundige) monumenten en
cultuurhistorische landschapselementen dragen bij aan de

identiteit. De regio wil die unieke identiteit behouden en versterken en zet in op het behoud en waar nodig herstel van de
belangrijke identiteitsdragers. Ook zet de regio in op landschapsontwikkeling door nieuwe landgoederen te stimuleren.

Behoud de cultuurhistorische structuur van sloten en wateren om de identiteit van het gebied te
behouden en de waterbergingscapaciteit te vergroten
Creëer groene stadsranden en groene rivieroevers om de ecologische diversiteit te versterken
en de belevingswaarde van het gebied te vergroten
Benut de karakteristieke landschappelijke waarden en ecologische diversiteit

Versterk de unieke landschappelijke kwaliteit door inzet van duurzame grondgebonden
landbouw

Molendijk tussen Puttershoek en ‘s-Gravendeel
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Aantrekkelijke Hoeksche Waard voor
recreatie en toerisme

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen
Verhoog de landschappelijke diversiteit door landschappelijke verbindingen te maken tussen de stad,
land en het historische waterlopen

Het unieke landschap en karakter van de Hoeksche Waard
leent zich uitstekend voor recreatie en toerisme. Dat is nu al een
belangrijke pijler voor de regio, maar dit kan nog verder worden
ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten zijn dat de externe
bereikbaarheid en de interne toegankelijkheid voor recreatie en
toerisme worden verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van een regionaal netwerk van fiets- en wandelpaden,
ruiter- en menroutes en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen. Dit kan bijdragen aan de bevordering van de
toeristische ontwikkeling van de regio, waarin bijvoorbeeld verblijfsrecreatie een sterkere plek kan krijgen. Ook is een goede
verbinding van dorp en ommeland een opgave met het oog op
recreatie en toerisme.

Voeg identiteit toe aan de ruimte door archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden
beleefbaar en leesbaar te maken voor recreanten
Benut bodemdaling als kans. Het veranderende landschap dient als ‘story telling’ en kan nieuwe
toeristische attractiepunten scheppen
Voeg natuurkwaliteiten toe door de overgangen in grondsoorten en kwelgebieden te benutten en
beleefbaar en leesbaar te maken voor recreanten (hoog/laag en nat/droog en zoet/zout)
Transformeer oude stort- en/of verontreinigde locaties tot groene (recreatie)gebieden

Creëer natuurspeeltuinen om natuur in het algemeen en de levende bodem in het bijzonder te ervaren

Combineer waterbergende functies van de ondergrond met waterrecreatie en toerisme

Behoud de cultuurhistorische structuur van sloten en wateren om de identiteit van het gebied te
behouden en de waterbergingscapaciteit te vergroten
Benut bovengrondse vrijwaringszones van buisleidingen voor hoogwaardige groeninvulling

Creëer groene stadsranden en groene rivieroevers om de ecologische diversiteit te versterken en de
belevingswaarde van het gebied te vergroten
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Haventje en buitendijks (recreatie)gebied
aan het Spui in Nieuw-Beijerland
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Een bereikbare Hoeksche Waard
De regio wil de externe en interne bereikbaarheid (auto, openbaar vervoer en fiets) verbeteren, maar tegelijkertijd ligt er
nadrukkelijk een opgave om de leefbaarheid te verbeteren (terugdringen en voorkomen van overlast) en te voldoen aan de eisen
van ‘duurzaam veilig’. De regio wil dit bereiken door een samenhangend regionaal wegennet te ontwikkelen met een duidelijker
scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer en
tussen autoverkeer en langzaam verkeer. Aan de andere kant zet
de regio in op het verminderen en voorkomen van ecologische en
landschappelijke versnippering door wegen.

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen
Maak functioneel en optimaal gebruik van verontreinigde grond door het te gebruiken onder
infrastructurele werken
Verhoog de kwaliteit van de ruimte door infrastructuur ondergronds te situeren wanneer er hoge
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de openbare ruimte of wanneer er kwetsbare natuurof landschappelijke waarden in het geding zijn
Benut de ondergrondse ruimte om de veiligheid bovengronds te vergroten (bijvoorbeeld spoortunnel
of buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen).
Bundel kabels en leidingen, reserveer tracés en houdt ruimte voor beheer en onderhoud

Voorkom wateroverlast door waterdoorlatende verharding toe te passen of ruimte voor waterberging
langs wegen te reserveren

Tunnelmond van de hogesnelheidslijn (HSL) onder
de Oude Maas oostelijk van Puttershoek
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Een duurzame Hoeksche Waard

Ondergrondkwaliteiten

Ondergrondkansen

De Hoeksche Waard stelt duurzaamheid als uitgangspunt voor
ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke opgaven zijn kringlopen sluitend maken (bijvoorbeeld door afvalmanagement), vergroting van
de biodiversiteit (bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen voor
een gezondere bijenpopulatie) en de potentie voor natuurlijke
energiebronnen benutten. In dat laatste geval houdt de regio vast
aan de doelstelling om twintig procent van de energie in 2020
duurzaam op te wekken (wind, zon, biomassa en bodemenergie). Klimaatadaptatie is vanuit dit oogpunt ook belangrijk voor de
Hoeksche Waard. Er zal moeten worden ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering (bijvoorbeeld op verdroging).
Duurzaamheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, dus streeft de regio naar vergroting van de participatie van
organisaties en publiek bij de realisatie van het duurzaamheidsbeleid.

Speel in op de gevolgen van verzilting door landbouwgewassen aan te passen aan zoute
omstandigheden en/of nieuwe economische pijlers te verkennen
Behoud of creëer zoveel mogelijk open, onverharde en begroeide bodem in infiltratiegebieden of pas
waterdoorlatende verhardingen toe zoals graskeien
Stimuleer mensen en bedrijven om zo min mogelijk oppervlakte te verharden zodat het waterbergend
vermogen van de bodem beter kan worden benut
Laat natuur meekoppelen met bergingsgebieden en verruiming van het watersysteem. Maak met het oog
op klimaatverandering flexibele condities voor natuur; natuur die tegen een stootje kan
Benut de bodembegroeiing voor natuurlijke CO2 -vastlegging

Benut de energiepotentie van de bodem door Warmte Koude Opslag structureel te benutten bij
herstructurering- en uitbreidingsopgaven
Maak mensen samen verantwoordelijk voor de energielevering in hun wijk door onder andere (collectieve)
Warmte Koude Opslag te stimuleren
Win de energie die nodig is om het gebied droog te houden uit het gebied zelf (biomassa, zuiveringsslib,
bodemenergie, etc.)
Combineer energieopwekking door biomassavergisting met bodemenergie (de agrarische sector als
energieproducent)
Benut de ondergrondse ruimte voor tijdelijke opslag van bijvoorbeeld elektriciteit opgewekt door
windmolens (ondergrondse accu’s)
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Duurzaam gebouw Rabobank Heinenoord

EPC ruim 40% onder de geldende wettelijke norm, compacte bouw, atrium met goede zonoriëntatie, hoge dak- en gevelisolatie, Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO),
PV-panelen geïntegreerd in de glaskap, passieve zonwering in zomersituatie door slim ontworpen overstekken, energiebesparende verlichting met daglichtregeling en bewegings
detectie, hoge mate van flexibiliteit, demontabele draagconstructies, waterbesparende kranen, effectieve afzuiging van vervuilende bronnen, waterbuffering in het terrein onder
andere met waterdoorlatende bestrating, alleen hout met FSC-keurmerk, gesloten grondbalans, afwerking met leemstuc en een informatiepaneel over de toegepaste duurzame
maatregelen (bron: http://www.bbn.nl/bouwmanagement/projecten/29/rabobank-hoeksche-waard-heinenoord.html).
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Strijen - Oeverlanden Hollands Diep: schone grond voor een historisch getijdenlandschap
De Albertpolder en de Pieters- en Leendertspolder (APL) zijn een prachtig voorbeeld hoe een sanering van een bodemverontreiniging gecombineerd kan worden met een functie
verandering van landbouw naar natuur en hoe natuur ontwikkeld kan worden die past bij het landschap van eeuwen geleden.
De oorspronkelijke Albertpolder en de Pieters-, en Leendertspolder zijn nu een aantrekkelijk
en toegankelijk natuurgebied met de naam “Oeverlanden Hollands Diep”. Deze polders,
samen 135 ha, lagen buitendijks bij Strijensas. De polders sluiten aan bij de bestaande
natuurgebieden ‘Plaat van het Land van Essche’ en de ‘Zeehondenplaat’. Samen vormen
ze nu een uitgestrekt natuurgebied van zo’n 300 ha waarin het getij is teruggekeerd.

ijsbaan en een strandje deel uit. De natuur krijgt voldoende rust doordat bepaalde delen
van het gebied minder goed toegankelijk zijn gemaakt.
De APL-polder is één van de eerste grote projecten van Deltanatuur. In Deltanatuur werken
overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de ontwikkeling van robuuste, natte
natuurgebieden in de Zuid-Hollandse Delta. Oeverlanden Hollands Diep maakt deel uit van
Natura 2000, het Europees netwerk van bijzondere en beschermde natuurgebieden.

De natuurwaarden, die karakteristiek zijn voor een zoetwatergetijdenrivier, vormen het uitgangspunt voor de inrichting. Het historische buitendijkse gebied met een kreeksysteem en
hogere oeverlanden langs de buitendijk zijn hersteld. Een nieuwe geul is uitgegraven en
oevers zijn verlaagd, zodat het water weer vrij het gebied in en uit kan stromen. Langs de
geulen zijn slik- en zandplaten ontstaan, die bij laag water droogvallen en bij vloed weer
onder water lopen. Iets hoger op de oever komen biezenvelden, riet- en rietruigten. Bij de
inrichting van de APL-polder is geanticipeerd op een eventueel verder opengaan van de
Haringvlietsluizen waardoor het getijverschil zal toenemen.
Een van de grote uitdagingen bij de ontwikkeling tot natuur was het verontreinigd slib dat
zich in de loop der jaren had afgezet op de rivieroevers. In het inrichtingsplan is veel aandacht besteed aan een goede en veilige sanering. Om te voorkomen dat de vervuiling zich
verspreidt of weer in het Hollandsch Diep terechtkomt, is de verontreinigde grond op enkele plaatsen in het gebied geconcentreerd en afgedekt met een dikke laag schone grond.
Alle verontreinigde grond verwijderen was gezien de hoge kosten niet haalbaar.
In 2005 is met de herinrichting een begin gemaakt. Nu groeien er aan de noordoever van
het Hollands Diep wilgenbossen en verruigde rietlanden, is open water en buitendijkse natuur die goed gedijt onder de invloed van eb en vloed. En er zijn bevers!
Bij de herinrichting is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en ideeën van de
bevolking. Zo zijn er lange en korte wandelingen mogelijk, kunnen ruiters en fietsers langs
het gebied rijden en zijn er mogelijkheden voor kanovaarders. Van het project maken een

Oeverlanden Hollands Diep
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Module 2

ondergrondkwaliteiten
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Introductie
De module ‘ondergrondkwaliteiten’ biedt een uitwerking van alle relevante ondergrondkwaliteiten zoals die zijn benoemd in de ‘checklist ondergrondkwaliteiten Hoeksche Waard’. De uitwerking
beperkt zich tot de hoofdlijnen: de belangrijkste informatie is opgenomen zodat snel is te bepalen of de desbetreffende ondergrondkwaliteit relevant is voor het project. Zo ja, dan is het raadzaam
om een collega die specialist is op desbetreffende ondergrondkwaliteit in te schakelen. Hij of zij kan helpen met meer gedetailleerde informatie en kan maatwerk leveren voor het project.

Leeswijzer
Dit deel is zo opgezet dat snel de meest relevante informatie per ondergrondkwaliteit wordt gegeven (ter agendering en oriëntatie) volgens een vast stramien. Dit bestaat uit de beantwoording van
de volgende vragen:

• Waar hebben we het over?
• Hoe is de situatie in de Hoeksche Waard?
• Wat is het belang van de ondergrondkwaliteit?
• Met welke wettelijk kader moet ik rekening houden?
• Met welk beleid moet ik rekening houden?
•M
 et welke andere ondergrondkwaliteiten moet ik rekening houden?

Natuureiland Tiengemeten in de gemeente Korendijk
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informatiekwaliteiten
De ondergrond informeert ons
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Landschappelijke diversiteit

Voor de verschijningsvorm van het huidige landschap is de Sint Elisabethsvloed van 1421 van grote
betekenis geweest. Na deze vloedgolf zijn grote delen van de Hoeksche Waard opnieuw bedijkt.
Droogvallende zandplaten, vaak ovaal of rond van vorm, zijn als eerste ingepolderd. De zogenoemde opwaspolders, en zijn nu nog duidelijk herkenbaar in het landschap: de polders Oude
Korendijk, Oud-Piershil en Oud-Heinenoord. Aan de randen van deze polders zijn aanwaspolders
ontstaan door aanslibbing van zand en klei tegen de dijk. Door de aanwas vanuit verschillende
kerngebieden is het eiland Hoeksche Waard ontstaan. De dijken maken dat de structuur van deze
aanwaspolders duidelijk herkenbaar is.

Waar hebben we het over?
De landschappelijke diversiteit omvat de afwisseling van het landschap door de wordingsgeschiedenis van gebieden en de wijze waarop deze in cultuur zijn gebracht. De eigenschappen van de
ondergrond bepalen in belangrijke mate de karakteristieken van het landschap.

De ontstaansgeschiedenis verklaart mede de bodemopbouw. De bovenlaag bestaat uit zeeklei of
zandige klei op een ondergrond van veen. De dikte van kleilaag en veenlaag kan verschillen. In de
oude opwaspolders ligt een dunne laag klei op een dikke laag veen. In de aanwaspolders is meer
klei afgezet. Het verschil in dikte van het klei- en veenpakket verklaart het ontstaan van microreliëf
doordat veen meer inklinkt dan klei. De inklinking van veen verklaart waarom kreekruggen vaak iets
hoger liggen in het landschap. Kreken hebben zich in de loop der jaren gevuld met zand. Het veen
in de omgeving van deze kreken klonk in terwijl de kreken hun hoogte behielden.

Hoe zit het met de diversiteit van het landschap in de Hoeksche Waard?
Het landschap in de Hoeksche Waard wordt gekenmerkt door drie aspecten ook wel kernkwaliteiten
van het landschap genoemd: de openheid (zie kaart ‘openheid landschap’), het polderpatroon en het
reliëf van de kreken en dijken. Voor de hoogtekaart zie ondergrondkwaliteit ‘Ecologische diversiteit’.

Integratie kernkwaliteiten

Oude zuidelijke aanwaspolders

Kreken, havenkanalen en weteringen

Kleine aanwaspolders

Grote open ruimten

Buitendijkse landen

Doorzichten van dijk tot dijk

Oude noordelijke aanwaspolders

Historische dorpskernen

Vergezichten over de rivier

Oude oostelijk aanwaspolders

Dijken

Kwaliteitszonering
Oudste opwaspolders

Kaart Openheid landschap (Bron Structuurvisie Hoeksche Waard 2009)

Integratiekaart kernkwaliteiten van het landschap (Bron Structuurvisie Hoeksche Waard 2009)
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Wat is het belang van de diversiteit van het landschap?

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?

De landschappelijke diversiteit benadrukken bij de inrichting van de ruimte verhoogt de belevingswaarde van de ruimte, geeft identiteit aan de ruimte en schept voorwaarden voor biodiversiteit.

In de Europese landschapsverordening is afgesproken dat in de planologie rekening moet worden
gehouden met landschappelijke waarden, waaronder cultuurhistorische waarden.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor diversiteit landschapsbeeld

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke Hoeksche
Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en toerisme

• Verhoog de landschappelijke diversiteit door landschappelijke verbindingen te maken tussen de stad,
land en het historische waterlopen
• Versterk de identiteit van de Hoeksche Waard door
landschappelijke, aardkundige en archeologische
waarden zichtbaar op te nemen bij de ontwikkeling
van onderscheidende woonmilieus
• Versterk de recreatieve landschappelijke kwaliteiten
door watermaatregelen binnen de traditie van een historisch waterlandschap te plaatsen
• Verhoog de kwaliteit van de ruimte door infrastructuur
ondergronds te situeren wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de openbare ruimte
of wanneer er kwetsbare natuur- of landschappelijke
waarden in het geding zijn
• Stimuleer natuurontwikkeling door de overgangen in
grondsoorten en kwelgebieden te benutten voor natuurontwikkeling (hoog/laag en nat/droog en zoet/
zout)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) borgt een aantal van de nationale belangen
uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Een van de hoofddoelen in die visie is het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden
behouden blijven.
In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van archeologische monumenten, beschermde
monumenten en stad- en dorpsgezichten geregeld.
In het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische (inclusief archeologische) waarden. Dat
kan natuurlijk alleen maar als gemeenten ter voorbereiding op het bestemmingsplan deze waarden
inventariseren en analyseren.

Met welk beleid moet ik rekening houden?
Het landschap van de Hoeksche Waard is ooit aangewezen als Nationaal Landschap. Sinds de
Structuurvisie Infrastructuur en ruimte uit 2012 is beleid voor nationaal landschap gedecentraliseerd naar de provincie en bestaat de aanduiding ‘nationaal landschap’ niet meer.
De Structuurvisie Hoeksche Waard ( 2009) formuleert als doel de gelijktijdige versterking van de
ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het Nationaal Landschap
Hoeksche Waard. Op de beleidskaart zijn de dragers van de groenblauwe structuur aangegeven.
Tot de dragers van de groenblauwe structuur behoren alle dijken en kreken en de grotere groengebieden en wateren, aangevuld met gebiedspecifieke elementen, zoals havenkanalen en bijzondere
cultuurhistorische elementen. De landschappelijke kernkwaliteiten (openheid, dijken en kreken en
polderstructuur) zijn sturend voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kernen. Ze moeten gezien
worden als aanknopingspunten voor een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van nieuwe ontwikkelingen.
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Informatie
kwaliteiten

Buitendijken

Landbouwontwikkelingsgebied

Landschappelijke structuur

Ecologische verbindingszones tussen kreken

Stimuleringsgebieden weidevogel- en ganzenbeheer

Robuuste kreken

Buitendijkse natuur- en recreatiegebieden

Gebieden binnen de voorgestelde rode contouren

Binnendijkse natuurkernen

Binnendijkse recreatie- en groengebieden

Historische dorpskernen en dijklinten

Binnendijken

Kwaliteitsimpuls landschap

Productie
kwaliteiten

Draag
kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Stabiele
bodem

Gewas
productie

Draagkracht om
te bouwen

Ecologische
diversiteit

Waterbergende
bodem

Voorraad
grondwater

Buis
leidingen

Aardkundige
waarden

Water
filterende
bodem

Beschermen
(en betekenis geven)

Landschappelijke hoofdstructuur

Regulatie
kwaliteiten

Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Beleidskaart Landschappelijke hoofdstructuur (Bron Structuurvisie Hoeksche Waard 2009)

Tiengemeten - Weelde

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
De diversiteit van het landschap komt tot uiting in de wisselwerking tussen de contactlaag van de
bodem en het maaiveld. In feite is alles wat in de bodem en op het maaiveld gebeurt van invloed
op het landschap. Bebouwing is in potentie snel in conflict met het landschap maar een goede
inpassing kan versterkend werken. Dat geldt ook voor buisleidingstroken. De gewasproductie
capaciteit van de bodem en de ecologische diversiteit zijn belangrijke dragers van het landschap in
de vorm van landbouw en natuur. Afstemming op de ondergrondeigenschappen zullen versterkend
werken. Ook het waterbergend- en infiltrerend vermogen zijn onlosmakelijk verbonden met de
diversiteit van het landschap. Tot slot voegen ook aardkundige waarden waardevolle elementen toe
aan de diversiteit van het landschap.
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Ecologische diversiteit

Waar hebben we het over?
De diversiteit in bodemtypen, voedselrijkdom en de aan- of afwezigheid van water zorgen voor
ecologische diversiteit: een grote variatie in vegetatie en fauna. Juist op plaatsen waar op relatief
korte afstand de fysieke verschillen in de bodem groot zijn, kan de biodiversiteit groot zijn. Bij ecologische diversiteit ligt de nadruk op natuur in relatie tot het landschap.

Hoe zit het met de ecologische diversiteit in de Hoeksche Waard?
De vele overgangen in het landschap zorgen voor een ecologische diversiteit. Overgangen tussen
hoog-laag, nat-droog, zoet-zout bieden kansen voor ecologie en een gevarieerde flora en fauna.
Ook de verbinding van groene gebieden zorgt voor een grotere ecologische diversiteit. Reliëf
verschillen zijn goed te zien op de hoogtekaart.
De Natura2000 gebieden zoals het Oudeland van Strijen, de Korendijkse slikken, Tiengemeten, de
platen en slikken in het zuiden van de Hoeksche Waard (onder andere Zeehondenplaat en Plaat
van het Land van Essche) behoren tot de ecologische hoofdstructuur. Ook het Haringvliet, het
Hollandsch Diep en delen van de Oude Maas behoren tot deze hoofdstructuur.

Hoogtekaart (bron: AHN)

Open ruimte Polder Oudeland van
Strijen vanaf Weelsedijk nabij Strijen
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Ecologische hoofdstructuur (bron: provincie Zuid-Holland)

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen van de ecologische diversiteit

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
•E
 conomisch sterke Hoeksche
Waard
•G
 roenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
•A
 antrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
•A
 antrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en
toerisme
•E
 en bereikbare Hoeksche
Waard
•E
 en duurzame Hoeksche
Waard

•S
 timuleer natuurontwikkeling door de overgangen in
grondsoorten en kwelgebieden te benutten voor natuurontwikkeling (hoog/laag en nat/droog en zoet/zout)
• Creëer groene stadsranden en groene rivieroevers om
de ecologische diversiteit te versterken en de recreatieve
waarde van het gebied te vergroten
• Maak met het oog op klimaatverandering flexibele
condities voor natuur; natuur die tegen een stootje kan
• Transformeer oude stort- en/of verontreinigde locaties
tot groene (recreatie)gebieden
• Verhoog de landschappelijke diversiteit door landschappelijke verbindingen te maken tussen de stad, land en
het historische waterlopen
• Benut de ruimte op buisleidingtracés voor ecologische
verbindingen

Wat is het belang van de ecologische diversiteit?
Ecologische diversiteit geeft identiteit aan het landschap en de bebouwde omgeving. Bovendien
versterkt een hoge ecologische diversiteit de weerbaarheid en veerkracht van het natuurlijk systeem.

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
De belangrijkste wetten voor de Hoeksche Waard, die de natuur beschermen zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Er zijn op het moment van schrijven (2014) plannen om
deze wetten en de Boswet samen te voegen tot één wet: de Wet natuurbescherming. De ecologische hoofdstructuur (EHS) gaat daarin een natuurnetwerk heten.
De Natuurbeschermingswet richt zich op gebiedsbescherming. De bepalingen vanuit de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. In de wet zijn de Natura
2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands aangewezen en beschermd. Voor
activiteiten of projecten die schadelijk kunnen zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van soorten en leefgebieden. Aan deze
wetten is een lijst van beschermde soorten gekoppeld
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Met welk beleid moet ik rekening houden?
Provinciaal beleid
Het provinciale beleid is gericht op het behouden, herstellen en op langere termijn vergroten van de
biodiversiteit in Zuid-Holland, inclusief de biodiversiteit van de bodem. Daarmee wordt niet alleen
een belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de Europese en mondiale bio
diversiteit, maar ook aan andere maatschappelijke doelen. Zo zijn koppelingen mogelijk met een
aantrekkelijk en klimaatbestendig woon- en vestigingsklimaat, een verbetering van de waterveiligheid en de verbetering van de waterkwaliteit. Om dit doel te bereiken zet de provincie in op duurzaam
beheer, bescherming en voltooiing van de ecologische hoofdstructuur en meer natuurwaarden op
boerenland en in recreatiegebieden.

Informatie
kwaliteiten

Pilot agrodiversiteit
De Hoeksche Waard is een internationaal pilotgebied voor agrobiodiversiteit. Duurzame landbouw
kan in belangrijke mate bijdragen aan behoud van de biodiversiteit, bijvoorbeeld via bloemrijke
agroranden. In het agrarisch gebied wordt ingezet op vergroting van de biodiversiteit, bijvoorbeeld
door de aanleg van bloemrijke agroranden en een aangepast beheer voor weidevogels, akkervogels en ganzen. Agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd door passende vergoedingen.

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Schone
en veilige
bodem

Voorraad
drinkwater

Ecologische
diversiteit

Levende
bodem

Voorraad
grondwater

Aardkundige
waarden

Waterbergende
bodem

Draag
kwaliteiten

Water
filterende
bodem

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?

Beschermen
(en betekenis geven)

Het bodem- en watersysteem is bepalend voor de ecologische diversiteit. Dat betekent dat de
voorraad grondwater, het waterbergend en filterend vermogen van de bodem. Een schone en veilige bodem en het bodemleven zeer bepalend zijn voor de ecologische diversiteit. Een diversiteit
die gedijt bij vele gradiënten in het landschap waaronder hoogteverschillen.
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Aardkundige waarden

Waar hebben we het over?
Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke
ontstaanswijze van een gebied. Het kan dan gaan om een object of een patroon bestaande uit een
combinatie van objecten. Het kan zelfs gaan over een aardkundig proces. Het zijn geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen, die een natuurlijke variatie
in het aardoppervlakte geven. De waarde van deze verschijningsvormen wordt bepaald door de
zeldzaamheid en de reproduceerbaarheid.

Hoe zit het met de aardkundige waarden in de Hoeksche Waard?
De kaart geeft de gebieden aan met een aardkundige waarde.

In de Hoeksche Waard bevinden zich enkele gebieden van (inter)nationale betekenis:
• Oudeland van Strijen: een relatief gaaf voorbeeld van een oude plaat met kreken waarop lokaal
nog Hollandveen voorkomt. De plaat met kreken stond in open verbinding met de zee. Nadat de
invloed van de zee zo’n 4.000 jaar geleden was verdwenen, is veengroei op gang gekomen, het
zogenaamde Hollandveen. Als gevolg van zeespiegelstijging rond het begin van de jaartelling is
het veen weer gedeeltelijk weggeslagen. Vervolgens heeft de zee opnieuw klei afgezet in dit gebied en zijn nieuwe kreken gevormd. Daarna heeft de mens zijn stempel op het landschap
gedrukt. De St. Anthonypolder is bedijkt in 1358 en is de enige in het gebied van voor de St.
Elisabethvloed in 1421. Het overige gebied is in 1436 bedijkt en ingepolderd.
• Binnenbedijkte (Oude) Maas: de oude rivierloop van de Maas, die rond 1270 is afgedamd bij
Maasdam. Later werd stroomafwaarts een dam aangelegd waardoor dit deel afgesloten werd
van invloeden van buitenaf. Waar andere delen van deze loop verlandden of dichtslibden, bleef
het ingedijkte deel als geïsoleerde waterloop achter.
• Enkele buitendijks gelegen gebieden langs de Oude Maas aan de noordkant van de Hoeksche
Waard

Aardkundige waarde (bron provincie Zuid-Holland)

De Hoeksche Waard kent nog meer rivierlopen, die van waarde zijn. Veelal zijn het oude verlande
en dichtgeslibde rivierlopen van de Maas. Door inklinking is de loop weer zichtbaar geworden als
een hogere rug in het landschap. Een voorbeeld is de Puttershoekse stroomrug. Andere waardevolle (verlande) kreeksystemen zijn Borrekeen en de Oud-Beijerlandse kreek.

Wat is het belang van aardkundige waarden?
Aardkundige waarden vertellen het verhaal van de natuurhistorie van gebieden en bieden daarmee
aanknopingspunten voor een betekenisvolle (ruimtelijke) inrichting.
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Informatie
kwaliteiten

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor aardkundige waarden!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke
Hoeksche Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en
toerisme

• Versterk de identiteit van de Hoeksche Waard door
landschappelijke, aardkundige en archeologische
waarden zichtbaar op te nemen bij de ontwikkeling
van onderscheidende woonmilieus
• Versterk de recreatieve landschappelijke kwaliteiten
door watermaatregelen binnen de traditie van een
historisch waterlandschap te plaatsen
• Geef werklocaties een scherp ruimtelijk profiel door de
karakteristieken van de ondergrond te benutten

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Levende
bodem

Gewas
productie

Draagkracht om
te bouwen

Ecologische
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Voorraad
grondwater

Ondergronds
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Aardkundige
waarden

Waterbergende
bodem

Kabels,
leidingen en
riolering

Archeologische
waarden
Beschermen
(en betekenis geven)

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Er is geen direct wettelijk kader voor aardkundige waarden. Aardkundige waarden maken wel deel
uit van cultuurhistorische landschappen, die een beschermde status kunnen kennen. De Natuurbeschermingswet biedt de juridische basis voor de aanwijzing van te beschermen gebieden en
landschapsgezichten door Rijk of provincie.

Met welk beleid moet ik rekening houden?
Provincie Zuid-Holland beschermt de (inter)nationaal en provinciaal relevante aardkundige waarden. De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit versterken door deze waarden nadrukkelijk te betrekken
in het beleid voor ruimtelijke kwaliteit en bij gebiedsontwikkeling.

Met welke andere kwaliteiten van de bodem moet ik rekening houden?
Aardkundige waarden maken als objecten deel uit van de diversiteit van het landschapsbeeld en
vertellen het verhaal over hoe dit landschap gevormd en later ingericht is door de mens. Tevens
kennen aardkundige waarden relaties met de ondergrondkwaliteiten levende bodem, waterbergende bodem, archeologie en gewasproductiecapaciteit. Aardkundige waarden kunnen worden
vernietigd door bouwactiviteiten en kennen zo een relatie met draagkracht voor bouwen, ondergronds bouwen en ondergrondse infrastructuur.
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Draag
kwaliteiten

Buis
leidingen
Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Archeologische waarden

Waar hebben we het over?
Archeologische waarden zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de ondergrond zijn
achtergebleven. Deze waarden betreffen een onvervangbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed.

Hoe zit het met archeologie in de Hoeksche Waard?
De Hoeksche Waard kent diverse gebieden met een zeer hoge kans op archeologische sporen (zie
Archeologische waarderingskaart). Dit geldt voor het noordelijk deel van de Hoeksche Waard en
het Oudeland van Strijen. Hierbij gaat het vooral om de waardevolle archeologische sporen in de
(voormalige) loop van de Oude Maas en de Grote Waard.
De gemeenten beschikken over een gezamenlijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, die is vastgesteld door de Commissie Hoeksche Waard. Deze kaart is gedetailleerder dan de
provinciale (CHS) en de nationale archeologische verwachtingskaart (IKAW). Deze kaart is op de
gemeentelijke websites te downloaden.

Wat is het belang van archeologische waarden?

Archeologie waarderingskaart (bron provincie Zuid-Holland)

Archeologische waarden zijn hét aangrijpingspunt om invulling te geven aan een betekenisvolle
ruimtelijke inrichting: ruimtelijke identiteit krijgt daarmee (pre)historische ‘roots’. Door het erfgoed
van een gebied zichtbaar te vertalen naar het ruimtelijke ontwerp en door rekening te houden met
nog steeds zichtbare landschapskenmerken is de geschiedenis van de ruimte aan de hand van het
(stads)landschap te vertellen.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor archeologie!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en toerisme

• Versterk de identiteit van de Hoeksche Waard door
landschappelijke, aardkundige en archeologische
waarden zichtbaar op te nemen bij de ontwikkeling
van onderscheidende woonmilieus
• Maak ‘verdronken dorpen’ weer zichtbaar en beleefbaar voor toeristische doeleinden
• Geef werklocaties een scherp ruimtelijk profiel door de
karakteristieken van de ondergrond te benutten
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De provincie heeft de ambitie om de archeologische en cultuurhistorische waarden die zich in de
bodem bevinden niet alleen te behouden, maar waar mogelijk te versterken en te ontwikkelen. Dat
gebeurt door ze mee te nemen bij het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en in (gebieds)ontwikkelingsopgaven.

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Het Europese verdrag van La Valletta uit 1992 (ook wel het Verdrag van Malta genoemd) regelt de
bescherming van het archeologisch erfgoed, de inpassing ervan in ruimtelijke ontwikkelingen en de
financiering van het onderzoek. De afspraken uit het verdrag zijn in Nederland vastgelegd in de
‘Wet op de Archeologische Monumentenzorg’ (Wamz) opgenomen in de Monumentenwet en hebben geleid tot aanpassingen van de Wet Milieubeheer, de Woningwet en de Ontgrondingenwet. De
afspraken werken door in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo).
Dit betekent dat:
- in bestemmingsplannen rekening gehouden moet worden met vastgestelde en te verwachten
archeologische waarden door een dubbelbestemming ‘waarden-archeologie’, inclusief bijbehorende regels, op te nemen in het bestemmingsplan (gemeenteraad).
- voor die gebieden waar dit nog niet in het bestemmingsplan geregeld is, er bepalingen in de
monumentenverordening zijn opgenomen (gemeenteraad).
- in milieueffectrapportages (voor plannen en besluiten) archeologische waarden zijn opgenomen.
- in voorkomende gevallen bij de omgevingsvergunningsaanvraag een archeologisch rapport moet
worden overlegd en dat bij de verlening van de omgevingsvergunning nadere voorwaarden gesteld kunnen worden ter bescherming van archeologische waarden (B&W).

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
In de Hoeksche Waard liggen de archeologische waarden meestal in de eerste meters onder het
maaiveld. Daarmee kent het relaties met schone en veilige bodem, ondergrondse bouwen, kabels,
leidingen en riolering, Warmte Koude Opslag, waterbergend vermogen en aardkundige waarden.
De historie over het ontstaan van het landschap (landschappelijke diversiteit en aardkundige waarden) kan veel vertellen over waar mogelijk archeologische resten aangetroffen kunnen worden.

Informatie
kwaliteiten

Regulatie
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kwaliteiten

Draag
kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Schone
en veilige
bodem

Voorraad
grondwater

Draagkracht om
te bouwen

De gemeente is bij archeologisch onderzoek in veruit de meeste gevallen het bevoegd gezag. Alleen
bij rijksmonumenten (het rijk) en bij ontgrondingen (de provincie) is een andere overheid aan zet.

Aardkundige
waarden

Waterbergende
bodem

Warmte
Koude
Opslag

Ondergronds
bouwen

De gemeentelijke beleidsruimte is wettelijk vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Daarin staat
dat bij elke bodemingreep groter dan 100 m² rekening gehouden moet worden met aanwezige of
te verwachten archeologische waarden, tenzij een gemeente hier, onderbouwd van afwijkt.

Archeologische
waarden

Kabels,
leidingen en
riolering
Buis
leidingen

Met welk beleid moet ik rekening houden?
Aan de archeologische verwachtingskaart voor de Hoeksche Waard is een beleidsadvieskaart gekoppeld, die door de Commissie Hoeksche Waard is vastgesteld en de leidraad vormt voor het
gemeentelijk beleid.
Op de beleidsadvieskaart staan zones aangegeven waar bij welke diepte en welke oppervlakte aan
graafwerkzaamheden eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Deze beleidskaarten vormen de basis voor de doorvertaling naar de bestemmingsplannen.

Beschermen
(en betekenis geven)
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Strijd om de Romeinen in de Hoeksche Waard
Volkskrant - RIK NIJLAND − 16/12/95.
De Hoeksche Waard was in de Romeinse tijd een soort Europoort, heel belangrijk voor het achterland, zeggen de plaatselijke amateurarcheologen.

Aan de hand van geologische- en bodemkaarten betoogt hij dat beide stellingen onjuist
zijn. In 1421 is er nauwelijks schade aangericht. En vooral op de oeverwallen van de
Binnenbedijkte Maas, een oude rivierarm die dwars door de huidige Hoeksche Waard
loopt, was het al in de Romeinse tijd goed toeven.

KEES VERKERK haalde de Hoeksche Waard uit de anonimiteit van de recente geschiedenis. Maar ver voor de schaatssuccessen van de kasteleinszoon uit Puttershoek
beleefde de streek nog veel glorieuzere tijden. Verborgen onder de klei van dit overwegend agrarische gebied ten zuiden van Rotterdam ligt een Romeins Europoort dat ooit
het achterland van goederen voorzag via rivieren en kanalen. En ook in de Middeleeuwen was de Hoeksche Waard een welvarend gebied, dat pas door de opkomst van
Dordrecht en later Rotterdam werd overvleugeld en verdween van de wereldkaart.

‘Dat is ook geen wonder. De bewoners hadden droge voeten, en de snelwegen van de
oudheid, de grote rivieren, lagen voor de deur. Ook de Schelde mondde hier uit in zee.
Het was het veruit grootste rivierenknooppunt van Europa. Zo’n Oude Rijn, waarlangs
ook veel Romeinse vondsten zijn gedaan, dat was toch eigenlijk maar een zijarmpje.
‘Tussen Mijnsheerenland en ‘s-Gravendeel, zo’n twaalf kilometer, hebben we 115
Romeinse sites gevonden, vooral uit de periode 70 tot 270 na Christus. Het lijkt erop
dat hier sprake was van aaneengesloten lintbebouwing van hoofdzakelijk stenen
huizen en gebouwen.’

Let wel, dit beeld is niet conform de officiële geschiedschrijving, die heeft het gebied
altijd genegeerd dan wel over het hoofd gezien. Het is de visie van de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek Hoeksche Waard (SOB), verwoord door de voorzitter
J. van den Bosch.

Bovendien zijn er vier Romeinse havens gevonden en de resten van een dam of brug
over de rivier. Verder heeft de SOB een zestig meter breed kanaal getraceerd dat vermoedelijk een verbinding vormde met de Schelde. ‘Of er sprake was van een grote stad
of van een stedelijke agglomeratie met meerdere centra, zal verder onderzoek moeten
uitwijzen.’

De bewijzen voor dit roemruchte verleden stapelen zich volgens hem op, onder meer in
het onderkomen van de stichting en in talloze vitrines in de dorpskernen van het gebied, waar de archeologische vondsten van de SOB ten toon worden gesteld. De talloze
Romeinse luxe gebruiksvoorwerpen, de enorme aantallen Romeinse dakpannen en de
vele middeleeuwse vondsten vormen de weerslag van tientallen jaren opgravingen en
archeologisch onderzoek door vijftien regionale amateurs.

En ook voor de Middeleeuwen heeft de SOB goede aanwijzingen voor een economische bloeiperiode, tussen 1000 en 1200, waarna Dordrecht de fakkel overnam. ‘We zijn
ervan overtuigd dat hier in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen belangrijke
hoofdstukken uit de vaderlandse geschiedenis zijn geschreven.’

‘Er heerste in de archeologische wereld tot voor kort een hardnekkige mythe. De Hoeksche Waard zou, doordat het gebied zo moerassig en nat was, tot in de Middeleeuwen
nagenoeg ongeschikt zijn geweest voor bewoning. En wat er al aan oude bewoningsresten was, zo werd aangenomen, was zeker weggespoeld met de St Elisabethvloed
van 1421’, aldus Van den Bosch, die zelf vijf jaar archeologie studeerde.
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Regulatiekwaliteiten
De ondergrond is zelf een levend systeem
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Een voedselrijke en levende bodem mede door veel
organisch materiaal (foto gemeente Cromstrijen)

Gegronde Hoeksche Waard

48

Schone en veilige bodem

Waar hebben we het over?
Een schone en veilige bodem betreft een bodem zonder verontreiniging en zonder niet gesprongen
explosieven (nge’s). Bodemverontreiniging kan leiden tot schade aan het ecosysteem en de gezondheid van mensen.

Hoe zit het met de schone en veilige bodem in de Hoeksche Waard?
Op diverse plaatsen in de Hoeksche Waard komen bodemvervuilingen voor. Niet gesprongen explosieven kunnen plaatselijk voorkomen. Dat maakt dat bij iedere ruimtelijke ontwikkeling verkend
moet worden in hoeverre de bodem schoon en veilig is. De omgevingsdienst beschikt over veel
informatie en deskundigheid over bodemverontreinigingen.
De gemiddelde bodemkwaliteit is vastgelegd in een regionale bodemkwaliteitskaart. Deze kaart
geeft aan voor welke functies een gebied geschikt is vanuit het perspectief van bodemkwaliteit (zie
Bodemkwaliteitskaart Hoeksche Waard).
De omgevingsdienst heeft de registratie van bodemverontreiniging en bijbehorende onderzoekgegevens vastgelegd in een Bodeminformatiesysteem. Het ‘historische bodembestand’ maakt hier
onderdeel van uit. Ook is op de website ‘Bodemloket’ informatie te vinden over vervuilde locaties.

Bodemkwaliteitskaart Hoeksche Waard (bron Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

Wat is het belang van schone en veilige bodem?
Het belang van een schone en veilige bodem is dat de bodem zonder meer geschikt is om alle denkbare functies te realiseren en er gelden geen regels en beperkingen voor grondverzet. Dat is alleen
geldig als de bodem echt schoon is. Vaak is dat niet het geval en dan kunnen beperkingen in gebruik
gelden.
In de Hoeksche Waard worden de laatste jaren slechts bij hoge uitzondering explosieven gevonden
uit de Tweede Wereldoorlog. Eventueel aanwezige niet gesprongen explosieven kunnen een risico
vormen voor uit te voeren werkzaamheden. Daarom is het van belang dat de kans op het aantreffen
van explosieven in het onderzoeksgebied onderzocht wordt. Het is echter wel een specifiek probleem
bij specifieke locaties.
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Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor een schone en veilige bodem!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke Hoeksche
Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en toerisme

• Maak functioneel en optimaal gebruik van verontreinigde grond door het te gebruiken onder
infrastructurele werken
• Transformeer oude stort- en/of verontreinigde locaties
tot groene (recreatie)gebieden.
• Voorkom onnodige kosten door te werken met een
gesloten grondbalans en slimme (regionale) grond
uitwisseling op basis van bodemkwaliteitskaarten
• Voorkom onnodige saneringskosten door de sanering
van de bodem af te stemmen op de gewenste functies en eventueel te combineren met Warmte Koude
Opslag
• Voorkom extra kosten en vertraging in de uitvoering
door vroegtijdig de ondergrond in kaart te brengen
waaronder archeologie, niet gesprongen explosieven
en kabels en leidingen
• Benut braakliggende terreinen voor stadslandbouw
en/of extra groenvoorziening

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Een belangrijke wet voor de aanpak van bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming.
Deze maakt onderscheid tussen verontreinigingen die vóór of ná 1987 zijn ontstaan. Daarnaast
wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging.
Verontreiniging vóór of ná 1987
Voor bodemverontreinigingen, die ná 1 januari 1987 zijn ontstaan, geldt de zogenaamde ‘zorgplicht’. Dit houdt in dat de verontreiniging, ongeacht de omvang en ernst, zo spoedig mogelijk door
de veroorzaker moet worden gesaneerd. De aanpak van een nieuw geval van bodemverontreiniging moet worden afgestemd met het bevoegd gezag. Afhankelijk van de locatie van de
verontreiniging (binnen of buiten een inrichting) is dit de gemeente of de provincie. Voor bodem
verontreinigingen, die vóór 1 januari 1987 zijn ontstaan, geldt dat sanering in beginsel alleen hoeft
plaats te vinden wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Niet-ernstige gevallen
Voor de niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging is de gemeente bevoegd gezag. Aanpak
van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging vindt vaak plaats als gevolg van maatschappelijke noodzaak (bijvoorbeeld nieuwbouw of herinrichting van een perceel).
Grondverzet
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit hebben de gemeenten de mogelijkheid om het beleid
rondom grondverzet af te stemmen op de lokale situatie. Dit lokale bodembeleid is vastgelegd in
een nota bodembeheer (met een regionale/gemeentelijke bodemkwaliteitskaart).
De beleidsruimte van het gemeentebestuur op het gebied van lokale bodemverontreinigingen is
klein. De Circulaire bodemsanering geeft nauwkeurig aan hoe de bodem moet worden gesaneerd.
Het gemeentebestuur kan aanvullend regels opstellen mits niet in strijd met de Circulaire. Zo kan er
beleid geformuleerd worden over terugsaneerwaarden op basis van de bodemkwaliteitskaart.
Niet gesprongen explosieven
Op het gebied van niet-gesprongen explosieven is geen sprake van separate wetgeving. Indirect
valt het thema onder de openbare orde en veiligheid.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is verantwoordelijk voor het opruimen en
vernietigen van de niet-gesprongen explosieven.
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Met welk beleid moet ik rekening houden?

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?

Bij grondverzet moet rekening gehouden worden met de Nota bodembeheer Zuid-Holland Zuid. In
geval van bodemsanering moet je rekening houden met de Nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid.

Een schone en veilige bodem kent relaties met vele kwaliteiten in de ondergrond. Het is een randvoorwaarde voor een gezond ecosysteem en de basis voor het veilig benutten van de ondergrond.
Een levende en waterfilterende bodem draagt actief bij aan de afbraak van afvalstoffen en zodoende aan een schone bodem. Bij ingrepen in de ondergrond bijvoorbeeld voor bebouwing,
gewasproductie of bodemenergie moet voorkomen worden dat er vervuilende stoffen in de bodem
komen. In het bijzonder bij ingrepen in de waterlaag moet worden voorkomen dat eventuele bodem- en grondwaterverontreinigingen zich kunnen verspreiden over een groter gebied.

Beleid grondverzet
In de Nota Bodembeheer Zuid-Holland Zuid (2010) hebben de gemeenten, de waterschappen en
de omgevingsdienst het beleid op het gebied van bodemkwaliteit en grondverzet vastgelegd. Doel
van het bodembeleid is om zoveel mogelijk grond en baggerspecie binnen de regio te kunnen
hergebruiken zonder daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de ondergrond te belemmeren. Om dit in goede banen te leiden heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een
grondstromencoördinator. De ambitie van de regio is zelfvoorziening: alle vrij komende grond en
baggerspecie wordt weer verwerkt binnen de regio. Voorwaarde is dat op regioniveau het ‘standstill-principe’ wordt gehanteerd. Een verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit is alleen
toegestaan indien dit plaatsvindt met grond of baggerspecie afkomstig uit de eigen regio. Voor de
toepassing van grond of baggerspecie van buiten de regio gelden andere voorwaarden. Het voordeel van regionaal bodembeleid is dat vrijkomende grond en baggerspecie makkelijker toegepast
kan worden in een andere gemeente binnen de regio. Ook gelden in de regio dezelfde regels en
procedures wat voor marktpartijen een voordeel is.

Informatie
kwaliteiten
Archeologische
waarden

Beleid bodemsanering
Voor de Hoeksche Waard is de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag op grond van de Wet
bodembescherming. Namens de provincie is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gemandateerd. Zij voert de wettelijke taken op het gebied van bodemsanering uit. Het beleid is vastgelegd
in de Nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid. De Nota gaat primair in op de beleidseisen van het
bevoegd gezag Wbb.
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Draag
kwaliteiten

Beschermen
(en herstellen)

Buis
leidingen
Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Levende bodem

Waar hebben we het over?
De levende bodem betreft het ecologische systeem in de bodem met ontelbare organismen zoals
bacteriën, schimmels, algen, regenwormen en aaltjes. Een goed functionerend bodemecosysteem
kent essentiële functies zoals het vrij maken van voedingsstoffen voor opname door planten, het
weren van ziekten en plagen, het afbreken van (schadelijke) stoffen, het waterbergend vermogen
en de waterfilterende kwaliteit.

Hoe zit het met de levende bodem in de Hoeksche Waard?
In de Hoeksche Waard is er voldoende bodemleven. Het bodemleven in de vorm van aanwezigheid
van wormen is in klei- en veengebieden groter dan in zandgrond. De dichtheid van mijten en
springstaarten is in natuurgebieden (vooral bos) hoog en relatief laag in gebieden met klei en zavel
(akkerbouw). Voor de Hoeksche Waard betekent dit dat het meeste bodemleven is te vinden in
Polder Oudeland van Strijen. Deze polder heeft ook het hoogste gehalte aan organische stof, dat
bodemleven ten goede komt.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor levende bodem!

•A
 antrekkelijk wonen in
Hoeksche Waard
•A
 antrekkelijk wonen in d
e
Hoeksche Waard
•G
 roenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
•A
 antrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
•A
 antrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en
toerisme
•E
 en duurzame Hoeksche
Waard

• Creëer zoveel mogelijk open bodems
• Versterk de ecologische structuur van woonmilieus
door het groenbeheer af te stemmen op de
biodiversiteit van de bodem en het waterbergende en
filterend vermogen van de bodem
• Stimuleer natuurontwikkeling door de overgangen in
grondsoorten en kwelgebieden te benutten voor
natuurontwikkeling (hoog/laag en nat/droog en zoet/
zout)
• Benut braakliggende terreinen voor stadslandbouw
en/of extra groenvoorziening
• Maak met het oog op klimaatverandering flexibele
condities voor natuur; natuur die tegen een stootje
kan
• Creëer natuurspeeltuinen om natuur in het algemeen
en de levende bodem in het bijzonder te ervaren

Wat is het belang van een levende bodem?

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?

Het belang van een levende bodem ligt in de levering van ecosysteemdiensten zoals productiegewassen, natuur, schoon drinkwater en waterbergend vermogen. Het duurzaam gebruiken van de
ecosysteemdiensten leidt tot meer kwaliteit en duurzaamheid en minder kosten en overlast.

Voor de levende bodem is niet expliciet beleid of wetgeving geformuleerd. Centraal in het nationaal
bodembeleid staat een bewuster en meer duurzame omgang met de bodem. De gebruikswaarde
van de bodem moet behouden blijven. Gebruikers van de bodem krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en decentrale overheden moeten bij ruimtelijke ordening, inrichting en beheer bewuster
met bodem omgaan.
De levende bodem kent wel nauwe relaties met hoge natuurwaarden. Voor natuur zijn er wel
expliciete wettelijk kaders zoals de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Gegronde Hoeksche Waard

52

Met welk beleid moet ik rekening houden?
In de Hoeksche Waard is 600 kilometer aan akkerranden. De Stichting Rietgors, waarin onder andere de gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties en landbouworganisaties samenwerken,
beheert deze randen en breidt deze waar mogelijk uit.

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
Het leven in de bodem bevindt zich overal maar is in de contactlaag het sterkst aanwezig. Het
ecologische systeem maakt het mogelijk dat de bodem vele functies vervult zoals de levering van
schoon grondwater, gewassen, schone grond, waterfilterend en waterbergend vermogen en het
vermogen om koolstof te binden. Het bodemleven kan worden aangetast door bodemafdekking,
grondophoging, intensieve grondwerkzaamheden en (over)bemesting door de landbouw.

Informatie
kwaliteiten

Regulatie
kwaliteiten
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kwaliteiten

Draag
kwaliteiten
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Schone
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bodem
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te bouwen
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diversiteit

Levende
bodem

Voorraad
grondwater

Ondergronds
bouwen

Waterbergende
bodem

Warmte
Koude
Opslag

Water
filterende
bodem

Ingezaaide akkerranden in de lente
in de gemeente Korendijk

Koolstof
bindende
bodem
Beschermen
(en betekenis geven)

Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Gegronde Hoeksche Waard

53

Stabiele bodem

Waar hebben we het over?
De bodem beweegt altijd. De mate waarin deze beweegt is afhankelijk van de stabiliteit van de
bodem. De samenstelling van de bodem is primair bepalend voor de mate van stabiliteit van de
bodem. Natuurlijke processen, de ruimtelijke inrichting en activiteiten van de mens spelen een
grote rol bij deze (mate van) beweging. De minder stabiele gronden betreffen de klei- en veengronden. De oxidatie van veengronden en de rijping van klei veroorzaken bodemdaling. De stabiliteit
van de bodem is te verhogen door op te hogen met zand. De effecten van klimaatverandering
zullen in toenemende mate vragen om gebruik te maken van ophoging.

Hoe zit het met een stabiele bodem in de Hoeksche Waard?
Naarmate de bodem slapper is, doordat deze meer water bevat, is deze gevoeliger voor bodem
daling (zie kaart gevoeligheid voor bodemdaling). In de Hoeksche Waard bestaat de ondiepe
ondergrond gedeeltelijk uit veen. De Polder het Oudeland van Strijen is gevoelig (maar niet erg sterk)
voor bodemdaling. De rest van de Hoeksche Waard is nauwelijks gevoelig voor bodemdaling.

Wat is het belang van een stabiele bodem?
Gevoeligheid voor bodemdaling (Bron: provincie Zuid-Holland)

Vroeg rekening houden met de stabiliteit van de bodem voorkomt schade aan gebouwen en
infrastructuur. Afstemming van peilbeheer op de bodemsoort en het grondwater is het sturings
mechanisme om ongewenste zetting in bebouwd gebied te voorkomen.
In het landelijk gebied zorgt afstemming van peilbeheer op de bodemsoort en het grondwater voor
maatschappelijke baten in termen van belevingswaarde. Zo blijft een uniek landschap als Polder
het Oudeland van Strijen beschermd en bewaard voor de toekomst.
Bodemdaling kan tot hoge kosten leiden, omdat het niveauverschil tussen polders onderling en
met het buitenwater groter wordt, de (zoute) kwel toeneemt én gebouwen en infrastructuur (dijken,
wegen, riolering, kabels en leidingen) verzakken. Op den duur kan duurzaam waterbeheer moeilijk
worden. Bodemdaling veroorzaakt verder een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Oxidatie
van veen vormt de grootste bron van emissie uit landgebruik.
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Maatschappelijke opgaven

Benut kansen van de stabiele bodem!

Met welk beleid moet ik rekening houden?

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke Hoeksche
Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en
toerisme
• Een bereikbare Hoeksche
Waard
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Voorkom bodemdaling in veengebieden door
handhaving waterpeil
• Kies bij nieuwbouw voor duurzame bouwmethoden
die waterpeilverlaging en ophoging voorkomen door
bijvoorbeeld geen kelders of fundering toe te passen

De provincie zet zich in voor het gezamenlijk met andere partijen afremmen van bodemdaling in
veengebieden. De bodemdaling en de effecten ervan verschillen per gebied en in omvang, veranderen in de tijd en worden door verschillende belanghebbenden verschillend gewaardeerd. Dit
betekent dat er in het beleid en beheer aandacht is voor differentiatie tussen gebieden. Van de
waterschappen wordt verwacht dat zij bij het vaststellen van de peilbesluiten rekening houden met
de gevolgen van bodemdaling.

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
De grondwaterstand is van invloed op de stabiliteit van de bodem. Vooral in veengebieden zorgt
verlaging van het grondwaterpeil voor bodemdaling. Bodemdaling in deze gebieden heeft ook tot
gevolg dat koolstof in de atmosfeer vrij komt. Bodemdaling kan gevolgen hebben voor aardkundige
waarden (veengebieden die steeds schaarser worden) en voor de diversiteit van landschap en
ecologie. Een instabiele bodem kan schade opleveren aan gebouwen, kabels, leidingen en riolering
en de grote ondergrondse buisleidingen

Informatie
kwaliteiten

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Draag
kwaliteiten

Er zijn geen wetten die specifieke normen stellen aan de stabiliteit van de bodem. Voor diverse
activiteiten die invloed hebben op de stabiliteit van de bodem worden wel eisen gesteld.

Landschappelijke
diversiteit

Stabiele
bodem

Watertoets
In het kader van de watertoets kan de waterbeheerder advies geven over de stabiliteit van de
bodem. De watertoets verplicht echter niet deze inhoudelijke toets en een eventueel advies van de
waterbeheerder is niet verplichtend (er geldt wel een motivatieplicht bij afwijking van het advies).

Ecologische
diversiteit

Waterbergende
bodem

Ondergronds
bouwen

Aardkundige
waarden

Koolstof
bindende
bodem

Kabels,
leidingen en
riolering

Peilbesluiten
Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd. Het waterschap is op grond van de Waterwet en waterverordening Zuid-Holland verplicht
voor zijn gehele beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een tekstueel
rapport met enkele kaarten.

Voorraad
grondwater

Draagkracht om
te bouwen

Buis
leidingen
Beschermen
(en betekenis geven)

Mijnbouwwet
De Mijnbouwwet stelt eisen aan de winning van grondstoffen.
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Lagedijk in ’s-Gravendeel (gemeente Binnenmaas):
slappe bodem en zwaar verkeer levert trillingen op
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Waterbergende bodem

Waar hebben we het over?
Een waterbergende bodem heeft het vermogen en de mogelijkheden om water onder het maaiveld
te bergen. Water moet kunnen infiltreren in de bodem en de bodem heeft tussen de poriën voldoende ruimte om water vast te houden. Bepalende factoren voor waterberging in de bodem zijn
de grondsoort, de hoeveelheid organische stof in de bodem, de bodemopbouw en de grondwatertrap. Onderwerpen als verdichting (door berijden en betreden), bodemafdekking (bebouwing en
asfalt en andere vormen van bestrating) en verdroging van natuurgebieden vallen onder het thema
van waterbergend vermogen.

Hoe zit het met waterberging in de Hoeksche Waard?
In klei- en veengebieden zijn de mogelijkheden van waterberging in de bodem beperkt. Ook komen
er geen gebieden voor waar de hoogste gemiddelde grondwaterstand relatief laag is. Bovendien is
een groot deel van de Hoeksche Waard kwelgebied (zie kaart). Dit alles resulteert in beperkte mogelijkheden voor waterberging in de bodem.

Wat is het belang van een waterbergende bodem?
Het belang van een waterbergend vermogen is het op peil houden van de grondwaterstand, het tegengaan van eventuele paalrot en het voeden van het bodemleven. Daarnaast kan een waterbergende
bodem regenwater opvangen zodat het bijdraagt aan de vermindering van wateroverlast (bij piekbuien) op straat of op landbouwgrond. Bovendien vermindert dit de afvoer van regenwater via het
riool naar de afvalwaterzuivering.

Kwel- en infiltratiekaart (bron provincie Zuid-Holland)

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Er zijn geen wetten die specifiek ingaan op de waterbergende bodem. Wel moet de wijze van omgang met de waterbergende bodem overeenkomen met de Waterwet. Hierbij is in het bijzonder de
Watertoets relevant. De essentie is dat water vanaf het begin een plaats heeft in het proces van
ruimtelijke planvorming. De grootste winst van de Watertoets ligt in het gezamenlijk commitment;
de vroegtijdige, wederzijdse betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, die uiteindelijk leidt tot het wateradvies van de waterbeheerder en de expliciete afweging van de wateraspecten
in het plan.

Gegronde Hoeksche Waard

57

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor waterbergende bodem!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke
Hoeksche Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en
toerisme
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Beperk de wateroverlast bij piekbuien door in het
bebouwde gebied zoveel mogelijk open en onverharde bodem te behouden en te creëren
• Voorkom wateroverlast door waterdoorlatende
verharding toe te passen of waterberging langs wegen
te realiseren
• Bevorder de opslag van zoet grondwater in natte
perioden (vasthouden, bergen, afvoeren)
• Bouw klimaatbestendig door rekening te houden met
wateroverlast en –onderlast nu en in de toekomst
• Combineer klimaatbestendige maatregelen met
verbetering van de biodiversiteit, het toevoegen van
recreatiemogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit
• Creëer meer ruimte voor waterberging door
verruiming van waterpartijen en een klimaatbestendige
inrichting van watergangen
• Kies bij nieuwbouw voor duurzame bouwmethoden
door bijvoorbeeld geen kelders of fundering toe te
passen, waardoor waterpeilverlaging en/of ophoging
niet of beperkt nodig is
• Creëer meervoudig ruimtegebruik (ook ondergronds)
op duurzame bedrijfsterreinen

het rioolstelsel. Voor de gewasproductie (natuur en landbouw) is een goede waterbergende capaciteit een meerwaarde. Er hoeft minder geïrrigeerd of beregend te worden. Een open bodem is
goed voor het koolstofbindend vermogen van die bodem. Ook bepaalt de waterbergende bodem
de condities van de ecologische diversiteit en daarmee ook de landschappelijke diversiteit.
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(en betekenis geven)

Met welk beleid moet ik rekening houden?
De Structuurvisie Hoeksche Waard (2009) legt een directe koppeling tussen kreekontwikkeling en
extra ruimte voor waterberging. Doel is om de kreken beter beleefbaar te maken in het landschap
en om nieuwe functiecombinaties te stimuleren tussen natuurontwikkeling, waterberging en recreatieontwikkeling. Vooral aan de noordrand ligt een relatief grote waterbergingsopgave. Aanvullende
ruimte komt uit groene aders en groene randen bestaande uit stedelijk groen en eventueel ook
andere recreatieve voorzieningen en waterbergingsgebieden.

Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Tip!
De handreiking bodemafdekking (digitaal beschikbaar op website
‘bodemambities’ onder thema bodemafdekking) geeft praktische

Met welke andere kwaliteiten van de bodem moet ik rekening houden?

informatie om bodemafdekking te voorkomen en open bodems te

Een waterbergende bodem is een natuurlijke kwaliteit van de bodem die relaties kent met de levende bodem, gezonde en schone bodem en voorraad grondwater. Een waterbergende bodem is
in verband met klimaatadaptatie in bebouwd gebied van belang en kent daarmee een relatie met
basis voor bouwactiviteiten en ondergronds bouwen. Een goede waterbergende bodem ontlast

stimuleren. Bijvoorbeeld vermindering van verstening van
achtertuinen verhoogt de sponswerking van de bodem.
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Waterberging in een stedelijk werkgebied
Poortwijk aan de Oostdijk in Oud-Beijerland
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Waterfilterende bodem

Waar hebben we het over?
Een waterfilterende bodem ontdoet grondwater van verontreinigingen op de langjarige tocht door
de diverse klei-, zand- en andere aardlagen. De bodem werkt als buffer voor (lichte) verontreinigingen en gebiedsvreemde stoffen. Ook beschermt de waterfilterende functie de grondwatervoorraden,
die bijvoorbeeld als drinkwater gebruikt kunnen worden.

Maatschappelijke opgaven

Benut ondergrondkansen voor
waterfilterende bodem!

•G
 roenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
•A
 antrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
•E
 en duurzame Hoeksche
Waard

•B
 eperk de wateroverlast bij piekbuien door in het
bebouwde gebied zoveel mogelijk open en onverharde bodem te behouden en te creëren
• Versterk de ecologische structuur van woonmilieus
door het groenbeheer af te stemmen op de
biodiversiteit van de bodem en het waterbergende en
filterend vermogen van de bodem
• Combineer klimaatbestendige maatregelen met
verbetering van de biodiversiteit, het toevoegen van
recreatiemogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit
• Bevorder de opslag van zoet grondwater in natte
perioden (vasthouden, bergen, afvoeren)

Hoe zit het met de waterfilterende bodem in de Hoeksche Waard?
In de Hoeksche Waard zijn de mogelijkheid van infiltratie van water in de bodem beperkt (zie kaart
bij ondergrondkwaliteit ‘waterbergende bodem’). Uit die kaart blijkt dat het grootste deel van het
gebied bestaat uit kwelgebied. In grote delen van de Hoeksche Waard is het water in het eerste
watervoerende pakket brak. Een uitzondering vormt de oostzijde. Infiltratie (bijvoorbeeld in de vorm
van regen) kan zorgen voor enige verdunning van het brakke water.

Wat is het belang van een waterfilterende bodem?

Informatie
kwaliteiten

Bij functietoekenning aan gebieden is het belangrijk om rekening te houden met filterende kwaliteiten van de bodem en proberen te voorkomen dat verontreinigingen in de bodem komen die de
waterkwaliteit kunnen aantasten. Ook de natuur profiteert van een goede waterfilterende bodem.

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Er is geen direct beleid en wetgeving ter bevordering van de waterfilterende functie van de bodem.

Met welk beleid moet ik rekening houden?
De gemeenten hebben geen expliciet beleid voor het waterfilterende vermogen van de bodem.

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Schone
en veilige
bodem

Gewas
productie

Levende
bodem

Voorraad
grondwater

Draag
kwaliteiten

Waterbergende
bodem

Met welke andere kwaliteiten van de bodem moet ik rekening houden?
Een waterfilterende bodem is een natuurlijke kwaliteit van de bodem, die relaties kent met de
levende bodem, schone en veilige bodem en voorraad grondwater. Voor de gewasproductie

(natuur en landbouw) en voor de drinkwaterwinning is een goede waterfilterende bodem een meerwaarde vanwege het schone water.

Water
filterende
bodem
Beschermen
(en betekenis geven)
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Koolstofbindende bodem

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Er zijn geen wetten die specifieke normen stellen aan het koolstofbindend vermogen van de ondergrond.
Oxidatie van veenweidegebieden vormt de grootste bron van emissie uit landgebruik. In Europees
verband is afgesproken aan te geven welke maatregelen worden genomen om emissies uit land
gebruik tegen te gaan.

Waar hebben we het over?
Een koolstofbindende bodem heeft het vermogen en de mogelijkheden om koolstof vast te houden. Bepalende factoren voor koolstofbinding in de bodem zijn de grondsoort, de hoeveelheid
organische stof in de bodem, de bodemopbouw en de grondwatertrap. In de huidige staat houdt
de bodem veel koolstof vast in de vorm van organisch materiaal. Organische stof in de bodem is
vooral afkomstig van planten en planten binden koolstof.

Met welk beleid moet ik rekening houden?
Er is geen specifiek beleid. Wel kan in gemeentelijk groenbeheer aandacht worden besteed aan
koolstofvastlegging.

Hoe zit het met de koolstofbindende bodem in de Hoeksche Waard?

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?

Veen bindt koolstof. Voorkomen moet worden dat door bodemdaling in de Polder het Oudeland
van Strijen, mede als gevolg van waterpeilverlaging, door oxidatie CO2 vrijkomt

Gewasproductie kan een bodem verarmen. Verandering in grondwaterpeil kan bodemdaling veroorzaken en daarmee uitstoot van CO2. Voldoende bodemleven is een voorwaarde voor binding
van koolstof. Een koolstofbindende bodem draagt bij aan ecologische diversiteit.

Wat is het belang van de koolstofbindende bodem?
Het belang van een koolstofbindende bodem is het vasthouden en opnemen van koolstof dat zodoende niet in de atmosfeer terecht komt. Hiermee levert de ondergrond een bijdrage aan
klimaatmitigatie. Door inklinking (oxidatie) van veen tegen te gaan wordt voorkomen dat er veel CO2
vrij komt. Organische stof is belangrijk voor het bodemleven, omdat veel micro-organismen, maar
ook regenwormen van de organische stof leven. Deze zorgen voor afbraak van de organische stof
en voor een goede structuur van de grond.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor koolstofbinding

•G
 roenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Benut bodembegroeiing en open bodems voor
koolstofvastlegging
• Voorkom bodemdaling in veengebieden door
handhaving waterpeil
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Polder het Oudeland van Strijen
vanaf de Zuiddijk gezien
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Productiekwaliteiten
De ondergrond levert gewassen en grondstoffen
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Stro persen in de omgeving van Nieuwendijk
(foto gemeente Korendijk)

Gegronde Hoeksche Waard

64

Gewasproductiecapaciteit

Waar hebben we het over?
De waarde van de bodem voor gewasproductie wordt afgemeten aan de capaciteit van de bodem
voor (economische) productie van gewassen bij beperkte bemesting en emissies naar het milieu.
Een combinatie van chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen bepaalt de gewasproductiecapaciteit van de bodem.

Hoe zit het met de gewasproductie in de Hoeksche Waard?
Bij alle landbouwgronden is de gewasproductiecapaciteit van de bodem relevant. Het grootste deel
van Hoeksche Waard is op grond van de bodemsamenstelling zeer geschikt voor akkerbouw (zavel
en klei). De polder Oudeland van Strijen is hiervoor minder geschikt.

Wat is het belang van gewasproductie?
De geschiktheid van de bodem voor gewasproductie is het aangrijpingspunt voor het plannen van
geschikte landbouwgronden. Een goede afstemming leidt tot hogere opbrengsten en beperkingen in
het gebruik van meststoffen.

Geschiktheid voor akkerbouw (bron Bodemdata)
Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor gewasproductie!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke
Hoeksche Waard
• Groenblauwe structuur in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijk landschap in de
Hoeksche Waard
• Aantrekkelijke Hoeksche
Waard voor recreatie en
toerisme
• Een duurzame Hoeksche
Waard

•S
 tem de gewassenteelt af op de
gewasproductiecapaciteit van de bodem

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Er is geen specifiek wettelijk kader voor gewasproductiecapaciteit. Voor landbouwgronden is de
mestwetgeving van toepassing met normen voor onder andere nitraat en fosfaat. Het beleid stelt
grenzen aan de totale hoeveelheid dierlijke mest, stikstof en fosfaat die een bedrijf gemiddeld per
hectare op het land mag brengen.
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Met welk beleid moet ik rekening houden?
De gemeenten hebben geen expliciet beleid voor gewasproductie. De provincie zet in op het bieden van ontwikkel- en vergroeningsmogelijkheden voor de grondgebonden landbouw. In de
Hoeksche Waard is ruimte voor innovatieve landbouw, naast de recreatieve en landschappelijke
waarden.

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
De gewasproductiecapaciteit wordt bepaald door de levende bodem, schone bodem, waterbergende bodem, waterfilterende bodem en koolstofbindende bodem. Grootschalige gewasproductie
kan leiden tot aantasting van de landschappelijke en ecologische diversiteit, aardkundige waarden
en archeologische waarden door bemesting, egalisatie, diepploegen en drainage. Tevens kan het
gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen de kwaliteit van het grondwater aantasten.

Informatie
kwaliteiten

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Schone
en veilige
bodem

Gewas
productie

Ecologische
diversiteit

Levende
bodem

Voorraad
grondwater

Aardkundige
waarden

Waterbergende
bodem

Archeologische
waarden

Water
filterende
bodem

Draag
kwaliteiten

Akkerbouw loont in de Hoeksche
Waard (foto Samenwerkingsorgaan
Hoeksche Waard)

Koolstof
bindende
bodem
Beschermen
(en betekenis geven)

Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)
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Voorraad grondwater

Waar hebben we het over?
De voorraad grondwater is de hoeveelheid water die zich in de ondergrond bevindt. De voorraad
wordt bepaald door klimatologische omstandigheden en de opbouw en samenstelling van de ondergrond, zoals de dikte van de grondlaag waarin het grondwater ingesloten zit en eventueel
voorkomende kwel.

Hoe zit het met de voorraad grondwater in de Hoeksche Waard?
De ligging in de delta brengt specifieke opgaven voor het waterbeheer met zich mee waaronder
zorgvuldig omgaan met aanwezige zoetwatervoorraden mede om verzilting van deze voorraad te
voorkomen. In grote delen van de Hoeksche Waard is het water in het eerste watervoerende pakket al brak. Een uitzondering vormt de (noord)oostzijde. Infiltratie (bijvoorbeeld in de vorm van
regen) kan zorgen voor enige verdunning van het brakke water.

Wat is het belang van de voorraad grondwater?
De voorraad grondwater van voldoende kwaliteit is van belang voor de winning van drinkwater,
industrie- en proceswater en beregening in de landbouw. De voorraad grondwater is bovendien
van invloed op de geschiktheid van de bodem voor Warmte Koude Opslag. Verandering in kwaliteit
en kwaliteit van het grondwater kan nadelige gevolgen hebben voor veel planten die bijvoorbeeld
van een hoog waterpeil afhankelijk zijn. Vooral natuurgebieden kunnen worden bedreigd door verdroging van de bodem.

Grondwaterbeheer (Bron: Provinciaal waterplan 2010-2015)
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Behoud van de open bodem is een EU-thema dat nog niet vertaald is in beleidslijnen met gevolgen
voor andere overheden.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen van de voorraad grondwater!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke Hoeksche
Waard
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Bouw klimaatbestendig door rekening te houden met
wateroverlast en –onderlast nu en in de toekomst
• Voorkom wateroverlast en zettingen in de gebruiksfase door extra aandacht te besteden aan het
bouwrijp maken van gronden
• Stimuleer mensen en bedrijven om zo min mogelijk
oppervlakte te verharden zodat het waterbergend
vermogen van de bodem beter kan worden benut
• Bevorder de opslag van zoet grondwater in natte
perioden (vasthouden, bergen, afvoeren)

Met welke andere kwaliteiten van de bodem moet ik rekening houden?
De voorraad grondwater is een belangrijke natuurlijke kwaliteit, die nauw samenhangt met de regulatiekwaliteiten van de bodem: schone en gezonde bodem, levende bodem, waterbergende bodem
en waterfilterende bodem. Verandering van grondwaterpeil kan in gebieden met veen leiden tot
vrijkomen van koolstof. Tevens kan verandering van het grondwaterpeil direct van invloed zijn op
funderingen (ondergronds bouwen, rioleringen), de draagkracht van de grond, archeologische en
aardkundige waarden en de landschappelijke en ecologische diversiteit van gebieden.

Informatie
kwaliteiten

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Je moet rekening houden met de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van grondwater.
- Waterkwantiteit: Waterwet
De Waterwet regelt het beheer van de grondwatervoorraad. Het waterschap is bevoegd gezag
voor de vergunningverlening grondwateronttrekking en infiltratie van water in de bodem. Daarop
zijn drie uitzonderingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is: openbare drinkwaterwinning,
open bodemenergiesystemen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar. Het
Rijk (Rijkswaterstaat) is bevoegd gezag voor de rijkswateren. De gemeenten is als beheerder van
de openbare ruimte en de riolering belast met zorgplichten voor hemelwater en grondwater.
- Waterkwaliteit: grondwaterbescherming
Het beschermingsbeleid is gebaseerd op milieuregulering (bodembescherming) dat algemeen geldig is voor al het grondwater.

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Draag
kwaliteiten
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Schone
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bodem

Gewas
productie

Draagkracht om
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diversiteit

Levende
bodem
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grondwater

Ondergronds
bouwen

Aardkundige
waarden

Stabiele
bodem

Warmte
Koude
Opslag

Kabels,
leidingen en
riolering

Archeologische
waarden

Waterbergende
bodem
Water
filterende
bodem

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt als algemeen doel om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in een goede toestand te brengen.

Koolstof
bindende
bodem

Met welk beleid moet ik rekening houden?
De provincie Zuid-Holland streeft naar een goede grondwaterkwaliteit. Kwalitatief goed grondwater
is een belangrijke randvoorwaarde voor natuur en voor de land- en tuinbouw. Ook staat het oppervlaktewater vaak onder invloed van grondwater.
De gemeentelijke beleidsruimte is klein. De provincie is het bevoegd gezag en stelt regels op voor
de bescherming van het grondwater. De gemeente houdt rekening met de regels van de provincie
onder andere in bestemmingsplannen.

Beschermen
(en betekenis geven)
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Warmte Koude Opslag (WKO)

Waar hebben we het over?

Hoe zit het met Warmte Koude Opslag in de Hoeksche Waard?

De toepassing van warmte of koude uit de bodem is even simpel als duurzaam. De bodem fungeert als accu waarbij het overschot aan warmte of koude, dat afhankelijk van het seizoen ontstaat,
tijdelijk wordt opgeslagen tot het moment dat er behoefte aan is. Het grondwater in de bodem
dient als de warmtedrager en/of transporteur.

De ondergrond in de Hoeksche Waard is geschikt voor Warmte Koude Opslag in het tweede en
derde watervoerende pakket. De mogelijkheden in het noord(oost)en van de Hoeksche Waard zijn
beter dan in het zuiden een zuidwesten. De winning uit het eerste watervoerende pakket kent beleidsmatig restricties. In de Hoeksche Waard levert dit pakket een lage tot redelijke potentie.

Het ophalen van warmte of koude via het grondwater kan via twee verschillende systemen van
onttrekken en terugvoeren de bodem in namelijk via een open systeem en een gesloten systeem.

Open

Gesloten

Bij open systemen wordt grondwater onttrokken uit de warmte- ofwel de koudebron. Na gebruik voor verwarming of koeling wordt het water weer in de
tegenovergestelde bron geïnjecteerd (diepte tot 300 meter beneden maaiveld)

Bij gesloten systemen worden buizen in de grond aangebracht. Door deze
buizen wordt een vloeistof gestuurd waarmee warmte of koude aan de
ondergrond wordt ontnomen (diepte tot 150 meter beneden maaiveld). Er
wordt bij deze systemen geen grondwater onttrokken
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Regionale bodemgeschiktheid Warmte Koude Opslag eerste watervoerende pakket

Regionale bodemgeschiktheid Warmte Koude Opslag tweede en derde
watervoerende pakket

(bron provincie Zuid-Holland)
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Op een beperkt aantal plaatsen is een open Warmte Koude Opslagsysteem aanwezig (hoofdzakelijk gesitueerd in de gemeente Binnenmaas). Voor open systemen kan via de website van de
provincie Zuid-Holland inzicht gekregen worden wie waar een vergunning heeft gekregen.

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen is van toepassing. Dit besluit heeft als doel om enerzijds het gebruik van bodemenergie te bevorderen en anderzijds aantasting van de bodemkwaliteit
te voorkomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat in drukke gebieden behoefte is aan het doorbreken van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ en om systemen zo te ordenen dat
de schaarse ruimte in de bodem optimaal wordt benut. Er gelden verschillende regels voor gesloten systemen en open systemen.

Wat is het belang van Warmte Koude Opslag?
Warmte Koude Opslag kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzame energiehuishouding
van de Hoeksche Waard en aan het klimaatbeleid. Tevens verhoogt Warmte Koude Opslag het
comfort in gebouwen en huizen. Ten opzichte van de traditionele verwarming en koeling met gas
en elektriciteit ligt de winst tussen de 50% en 80%.

Gesloten systemen
De gemeente is het bevoegde gezag voor gesloten systemen, gemandateerd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, en geeft de omgevingsvergunning af op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor gesloten systemen geldt:
• initiatiefnemer moet voldoen aan eventueel opgestelde beleidsregels (bijvoorbeeld over het type
gewenste systemen en gewenste diepten).
•V
 oor grote gesloten systemen (> 70 kW) geldt altijd een vergunningsplicht
• Voor kleine gesloten systemen (< 70 kW) geldt binnen interferentiegebieden een vergunningsplicht
• Voor kleine gesloten systemen (< 70 kW) geldt buiten interferentiegebieden een meldingsplicht
(op grond van het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen).

De toepassing van Warmte Koude Opslag kent in de ondergrond van de Hoeksche Waard (50 tot
maximaal 200 meter diepte) een omvangrijke ruimteclaim voor de warmte en koude bronnen.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor Warmte Koude Opslag!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke Hoeksche
Waard
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Benut de energiepotentie van de bodem door Warmte
Koude Opslag structureel te benutten bij herstructurering en uitbreidingsopgaven en verminder hiermee
tevens de CO₂-uitstoot
• Voorkom interferentie tussen bodemenergiesystemen
• Maak functioneel en optimaal gebruik van verontreinigde grondwater door slimme combinaties tussen
saneren en bodemenergie
• Creëer meer functiemenging (wonen en werken) om
uitwisseling van energie en (rest)warmte beter te
faciliteren
• Creëer meervoudig ruimtegebruik (ook ondergronds)
op duurzame bedrijfsterreinen

Open systemen
De provincie is het bevoegde gezag voor open systemen en geeft de watervergunning af op grond
van de Waterwet. Voor open systemen geldt:
• initiatiefnemer moet voldoen aan eventueel opgestelde beleidsregels van de provincie (bijvoorbeeld over het type gewenste systemen en gewenste diepten)
• Initiatiefnemer moet een watervergunning aanvragen bij de provincie
• Initiatiefnemer moet zich vooraf ervan vergewissen of er een grondwaterverontreiniging in zijn
invloedsgebied zit. In geval van verplaatsing van de verontreiniging moet op grond van de Wet
bodembescherming melding worden gedaan.

Met welk beleid moet ik rekening houden?
In de Structuurvisie Hoeksche Waard is de doelstelling opgenomen dat in 2020 20 procent van het
totale energieverbruik afkomstig is van duurzame bronnen.
Provinciaal beleid
In het stedelijk gebied en glastuinbouwgebieden zijn open systemen in principe niet toegestaan in
het eerste watervoerende pakket, een waterhoudende zandlaag, die voor dergelijke systemen geschikt is. De mogelijk negatieve invloed op onder- of bovengronds ruimtegebruik van open
systemen ligt hieraan ten grondslag. De systemen moeten in dieper gelegen pakketten worden
aangelegd. Hoewel de provincie het gebruik van de bodem faciliteert, hecht zij ook veel waarde aan
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de bescherming van de bodem. Daarom wordt de vergunninghouder periodiek gecontroleerd op
naleving van de voorschriften.

Informatie
kwaliteiten

De provincie Zuid-Holland faciliteert een gebiedsgerichte planmatige aanpak (bodemenergieplan)
en heeft een ‘Toetsingskader vergunningverlening bodemenergie Zuid-Holland’(2011) plus de “Beleidsregel open bodemenergiesystemen” vastgesteld. Kern hiervan is dat als een gemeente een
bodemenergieplan opstelt dat aan de kwaliteitseisen voldoet, de provincie in het stedelijk gebied
en tuinbouwgebied bodemenergiesystemen toestaat in het eerste watervoerende pakket, mits het
bodemenergieplan dit ondersteunt.
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Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?

Water
filterende
bodem
Beschermen
(en betekenis geven)
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Draag
kwaliteiten

Schone
en veilige
bodem

Een overzicht van de verschillende aspecten bij Warmte Koude Opslag staat op de website van de
provincie.

De systemen voor de winning van bodemenergie waarbij het grondwater wordt opgepompt of
rondgepompt hebben invloed op de grondwaterstromingen en op de grondwaterpeilen. Dit kan bij
een ondoordacht of onzorgvuldige plannen van de ruimte in de ondergrond leiden tot ernstige
problemen met andere grondwaterbelangen. Bij aanleg van bodemenergiesystemen moet rekening
gehouden worden met reeds aanwezige ondergrondse functies zoals kabels en leidingen en archeologie. Over de thermische effecten is nog niet veel bekend.

Productie
kwaliteiten

Beschermen
(en herstellen)

Buis
leidingen

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Geothermie

Hoe zit het met geothermie in de Hoeksche Waard?
De mogelijkheid om op kilometers diepte aardwarmte te winnen is in de Hoeksche Waard aanwezig. Vooral het noordelijk deel van de Hoeksche Waard (zie potentiekaart) heeft een mogelijke tot
goede potentie voor geothermie. Die potentie betreft zowel woningen als kassen.

Waar hebben we het over?
Geothermie (of aardwarmte) is de energie in de vorm van warmte die in de bodem zit opgeslagen.
Vanuit de ondergrond wordt op enkele kilometers diepte (1,5 - 5 km) warmte gewonnen. Deze warmte
kan rechtstreeks worden ingezet voor de verwarming van gebouwen of kassen of wordt omgezet naar
elektriciteit. Vergelijkbaar met een open Warmte Koude Opslagsysteem, wordt gebruik gemaakt van
een doublet. Twee bronnen, één voor onttrekking en één voor infiltratie. Na het plaatsen van de bronnen
worden kunstmatige breuklijnen in het gesteente geforceerd om toestroming te bevorderen en ruimte
voor infiltratie te maken. Een geothermie-installatie heeft een verwachte levensduur van 30 jaar.

Potentie geothermie (bron TNO)

energieprovincie.nl/index.php/den-haag-zet-aardwarmte-in-nederland-op-de-kaart/
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Wat is het belang van geothermie?

Met welk beleid moet ik rekening houden?

Geothermie levert een grote hoeveelheid warmte (30-120° C ) in vergelijking met Warmte Koude
Opslag of andere duurzame energiesystemen. Geothermie vraagt een grote investering en kan alleen rendabel zijn bij een grote vraag naar warmte. Om een hoog rendement te behalen dienen de
afnemers binnen een beperkte straal (vijf kilometer) van de bron aanwezig te zijn. Ook dient er
voldoende vraag te zijn voor het grote aanbod (circa 2.500 woningen of een warmtevraag van meer
dan twee miljoen m³ aardgas). Toepassing van geothermie kan tot een energiebesparing van zestig
tot zeventig procent op verwarmen leiden.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt de verduurzaming van de energie- en waterhuishouding via
onder andere het faciliteren van geothermie-initiatieven.
Er is geen aanvullend lokaal of regionaal beleid vanuit de Hoeksche Waard.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen van geothermie!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke
Hoeksche Waard
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Draag bij aan verduurzaming van de energieopwekking door de mogelijkheden van bodemenergie te
benutten bij bedrijven, glastuinbouw en industrie

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
Geothermie speelt zich af in de diepe ondergrond en kan daar concurreren met andere activiteiten
zoals hoge temperatuuropslag. Warmte Koude Opslag vindt meestal op een geringere diepte
plaats. Ook hier kan sprake zijn van activiteiten die elkaar in de weg zitten. Waarschijnlijk zal geothermie weinig effect hebben op de stabiliteit van de bodem, omdat water weer teruggevoerd
wordt naar de lagen waaruit het gehaald wordt. Bij de planning van de aardwarmtecentrale en de
leidingen voor het warmtenet is vanzelfsprekend afstemming nodig met ondergrondkwaliteiten die
in de bovenste meters van de ondergrond een rol spelen (vooral de draagkwaliteiten).

Informatie
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Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Om het potentieel in de ondergrond optimaal te benutten is een bepaalde mate van afstemming
nodig. Vergelijkbaar met Warmte Koude Opslag kan bij geothermie interferentie tussen systemen
ontstaan. Dit vraagt om een regie en ordening van de diepere ondergrond.
De vergunningen voor opsporing en winning van geothermie worden verstrekt door het ministerie
van Economische Zaken op grond van de Mijnbouwwet. De Wet is van toepassing voor geothermiebronnen op een diepte van meer dan vijfhonderd meter beneden de oppervlakte van de
aardbodem.

Beschermen
(en betekenis geven)
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Beschermen
(en herstellen)

Draag
kwaliteiten

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Draagkwaliteiten
De ondergrond als bouw- en opslagruimte
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Ingang Heinenoordtunnel: linksachter de autotunnel,
rechts de tunnel voor het landbouw- en langzaam verkeer
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Draagkracht om te bouwen

Waar hebben we het over?
De ondergrond biedt draagkracht om te bouwen. Draagkracht duidt op de mate waarin de ondergrond gevoelig is voor zetting. Zetting, ofwel het zakken van het maaiveld, treedt op door belasting
van de ondergrond bijvoorbeeld door het gewicht van bouwwerken. Ook kan zetting optreden door
de onttrekking van grondwater in gebieden waar veel klei of veen aanwezig is. Zandgronden kennen een goede draagkracht: het is een stevig materiaal en weinig zettingsgevoelig. Klei en veen
bevatten veel lucht en water en zijn daarom veel slapper en veel meer samen te persen dan zand.
Door zetting kunnen gebouwen, wegen en buisleidingen verzakken waardoor schade ontstaat.

Hoe is de draagkracht om te bouwen in de Hoeksche Waard?
De ondergrond in de Hoeksche Waard is zettingsgevoelig gezien de hoeveelheid veen en klei in de
ondergrond. Op plekken waar relatief veel zand is (erg lokaal) of waar geen of weinig veen in de
bodem aanwezig is, is de zettingsgevoeligheid geringer en is de draagkracht goed.

Wat is het belang van draagkrachtige grond?
Het belang van voldoende draagkracht speelt in de gehele de Hoeksche Waard. Het belang ligt in
het voorkomen van wateroverlast en schade aan gebouwen, wegen en buisleidingen door zettingen.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor draagkrachtige gronden!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
• Economisch sterke Hoeksche
Waard
• Een bereikbare Hoeksche
Waard
• Een duurzame Hoeksche
Waard

• Breng de draagkracht van de ondergrond in beeld
en benut de meest draagkrachtige gronden voor
bebouwing om kosten te besparen
• Voorkom wateroverlast en zettingen in de gebruiksfase door extra aandacht te besteden aan het
bouwrijp maken van gronden
• Bouw klimaatbestendig door rekening te houden met
wateroverlast en –onderlast nu en in de toekomst

Draagkracht van de bodem (bron provincie Zuid-Holland)
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Informatie
kwaliteiten

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Er is geen wettelijk kader van toepassing op de draagkracht van de ondergrond. Op gebouwniveau
gelden wel de eisen uit het Bouwbesluit. Deze eisen hebben betrekking op functionaliteit en constructieve veiligheid van (op te richten) bouwwerken.
In het kader van de wettelijk verplichte watertoets kan de waterbeheerder advies geven over de
draagkracht om te bouwen. De watertoets verplicht echter niet tot deze inhoudelijke toets. Een
eventueel advies van de waterbeheerder is niet verplichtend (er geldt wel een motivatieplicht bij
afwijking van het advies).
Aan bouwrijp maken worden geen wettelijke eisen gesteld.
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Met welk beleid moet ik rekening houden?

Waterbergende
bodem

De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben geen expliciet beleid voor draagkracht om te bouwen. Ook andere overheden hebben hiervoor geen beleid.

Buis
leidingen

Water
filterende
bodem

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
Tijdens het bouwrijp maken wordt als het ware een nieuw stuk ondergrond gecreëerd door ophoging, voorbelasting en/of ontwatering. Dit kan alle kwaliteiten in de contactlaag beïnvloeden. Alle
draagkwaliteiten en de gewasproductie moeten ruimtelijk op elkaar worden afgestemd. Zo moeten
bijvoorbeeld veelal kabels en leidingen worden verlegd bij bouwactiviteiten. Negatieve beïnvloeding
van de informatie- en regulatiekwaliteiten moet zoveel als mogelijk worden voorkomen. Deze kwaliteiten dienen zoveel mogelijk beschermd te worden. De afweging tussen het benutten van de
ondergrond voor bebouwing en het beschermen van de informatie- en regulatiekwaliteiten moet
bewust en verantwoord plaatsvinden. Zo blijven bij voorkeur archeologische waarden bewaard in
de ondergrond en blijft er voldoende ruimte voor infiltratie van regenwater in de ondergrond.

Beschermen
(en betekenis geven)

Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Tip!
Stel voor je project eisen aan het bouwrijp maken. Voer ook
kwaliteitscontrole uit op de uitvoering van het bouwrijp
maken. Uit de praktijk blijkt namelijk dat in de uitvoering
veel zaken mis gaan.

Gegronde Hoeksche Waard

78

Kerkje van Cillaardhoek op de terp die
onderdeel was van de dijk die de westelijke
begrenzing van de Groote Waard vormde
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Ondergronds bouwen

Hoe zit het met ondergronds bouwen in de Hoeksche Waard?
Ondergronds bouwen is in het midden en noord(oosten) van de Hoeksche Waarde complex door de
zettingsgevoeligheid van de ondergrond (zie geschiktheidskaart voor bouwen tot 6 meter onder
maaiveld). Gegeven de veelal grillige opbouw van de ondergrond met klei- en veenlagen is altijd gedegen onderzoek nodig.

Waar hebben we het over?
De bodem biedt de draagkracht voor ondergrondse bouwwerken. Met ondergronds bouwen worden
ruimten onder het maaiveld gecreëerd. Zandgronden met lage grondwaterspiegels zijn geschikter voor
de realisatie van ondergrondse bouwwerken dan klei- en veengronden met hoge grondwaterspiegels.

Wat is het belang van draagkrachtige grond?
Ondergronds bouwen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit bovengronds. Zo is het aangenamer dat
auto’s ondergronds worden geparkeerd en dat transformatorhuisjes en afvalcontainers niet in de
openbare ruimte staan maar grotendeels ondergronds zijn gesitueerd.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor ondergronds bouwen!

•A
 antrekkelijk wonen in d
e
Hoeksche Waard
•E
 conomisch sterke
Hoeksche Waard
•E
 en duurzame 
Hoeksche Waard

•V
 erhoog de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte
door storende functies ondergronds te situeren zoals
glas-, papier- en afvalcontainers
• Verhoog de kwaliteit van de ruimte door infrastructuur
ondergronds te situeren wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de openbare ruimte
of wanneer er kwetsbare natuur- of landschappelijke
waarden in het geding zijn
• Breng de draagkracht van de ondergrond in beeld en
benut de meest draagkrachtige gronden voor bebouwing om kosten te besparen
• Benut de ondergrondse ruimte om de veiligheid bovengronds te vergroten (bijvoorbeeld spoortunnel of
buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen)
• Voorkom wateroverlast en zettingen in de gebruiksfase door extra aandacht te besteden aan het
bouwrijp maken van gronden
• Creëer meervoudig ruimtegebruik (ook ondergronds)
op duurzame bedrijfsterreinen

Geschiktheid bouwen onder maaiveld tot 6 meter onder maaiveld
(Bron: Bodemvisie Zuid-Holland 2005)
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Informatie
kwaliteiten

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Voor ondergronds bouwen is op nationaal niveau geen wetgeving of beleid ingevuld die randvoorwaarden stellen. Op gebouwniveau gelden wel de eisen uit het Bouwbesluit. Deze eisen gaan over
de functionaliteit en constructieve veiligheid van (op te richten) bouwwerken. De Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maakt geen onderscheid tussen boven- en ondergronds bouwen. Dat geldt ook
voor bestemmingsplannen. Maar omdat deze in de praktijk veelal het bovengrondse ruimtegebruik
ordent, kan het bestemmingsplan soms onbedoeld ongunstig uitpakken voor ondergronds bouwen. Tot slot stuit je bij de realisering van ondergrondse ruimten op uiteenlopende sectorale wet- en
regelgeving, bijvoorbeeld over bodemvervuiling, archeologie en grondwaterstroming.

Met welk beleid moet ik rekening houden?
De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben geen expliciet beleid voor ondergronds bouwen.
Ook andere overheden hebben hiervoor geen beleid.

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
Met ondergrondse bouwwerken wordt in de grond een ‘nieuw stuk ondergrond gemaakt’. Dat
maakt dat we een ondergrondse legpuzzel goed moeten leggen. Alle kwaliteiten in de contactlaag
worden beïnvloed. Dat vraagt om een nauwkeurige inpassing van alle draagkwaliteiten. Zo moeten
de onder- en bovengrondse bebouwing inclusief de bovengrondse groenstructuren (bijvoorbeeld
diep wortelende bomen) op elkaar worden afgestemd. Negatieve beïnvloeding van de informatieen regulatiekwaliteiten moet worden voorkomen. Deze kwaliteiten dienen zoveel mogelijk
beschermd te worden. De afweging tussen ondergronds bouwen en bescherming van de informatie- en regulatiekwaliteiten moet bewust en verantwoord plaatsvinden. Zo blijven bij voorkeur
archeologische waarden bewaard in de ondergrond en blijft er voldoende ruimte voor infiltratie van
regenwater in de ondergrond. Bij ondergronds bouwen dient rekening te worden gehouden met
bestaande grondwateronttrekkingen en Warmte Koude Opslag-systemen.
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(en betekenis geven)
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Kabels, leidingen en riolering

Waar hebben we het over?
Kabels, leidingen en riolering worden standaard ondergronds gesitueerd. Ze worden vooral onder
trottoirs en wegen gelegd zodat ze bij calamiteiten relatief makkelijk toegankelijk zijn. De reden om
kabels, leidingen en rioleringen onder de grond aan te leggen is de leverings- en bedrijfszekerheid.
Ondergronds liggen de kabels beter beschermd tegen wind, vorst, zwiepende boomtakken en
andere mogelijke schade. Onder de grond is het meestal koeler dan boven de grond wat van belang is voor drinkwater en elektriciteit. Naast veiligheid en betrouwbaarheid is de beleving van de
bovengrondse ruimte een belangrijke reden om kabels en leidingen onder de grond te leggen.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor kabels, leidingen en riolering!

•A
 antrekkelijk wonen in de
Hoeksche Waard
•E
 conomisch sterke 
Hoeksche Waard
• Klimaatbestendige
Hoeksche Waard
•E
 en duurzame
Hoeksche Waard

•B
 undel kabels en leidingen, reserveer tracés en houdt
ruimte voor beheer en onderhoud
• Verhoog de lokale duurzaamheid door regenwater af
te koppelen bij ruimtelijke (her)ontwikkeling van
gebouwen en de openbare ruimte

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Kabels en leidingen
De telecommunicatiewet legt een plicht op aan de grondeigenaar waardoor die de aanwezigheid van
telecomkabels moet gedogen. Evenzeer is er een leveringsplicht voor water en elektra.
De gemeente heeft op basis van een verordening met vergunningen een middel om de ondergrondse
ordening van kabels en leidingen te sturen. In de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten
(Wion) zijn eisen opgenomen voor informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders ter
voorkoming van graafschade.

Hoe zit het met kabels, leidingen en riolering in de Hoeksche Waard?
De rioleringen, kabels en leidingen in het bebouwde gebied kennen een ondergrondse ruimteclaim
met name onder trottoirs en straten. De riolering wordt vooral onder wegen aangelegd, omdat dit
meestal grote leidingen zijn en daar de meeste ruimte is. Hierdoor blijft het trottoir vrij voor kleinere
kabels en leidingen met korte afstanden voor de huisaansluitingen. Vooral in bebouwd gebied kunnen conflicten ontstaan tussen de ondergrondse infrastructuur en andere ondergrondse en
bovengrondse functies. De kabels en leidingen liggen meestal in grond van de gemeente, omdat
ze hier minder kans hebben op schade en beter bereikbaar blijven. Uitbreiding, vervanging en onderhoud van deze netten brengen graafwerkzaamheden met zich mee. Bij activiteiten ter plaatse of
in de nabijheid van kabels en (buis)leidingen kan graafschade ontstaan. Dit kan risico’s opleveren
zoals letsel, gevaar (vrijkomend gas) en hinder (uitval elektriciteit).

Voor machinale graafwerkzaamheden bestaat de wettelijke verplichting om een melding te doen bij
het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) van het Kadaster. Het Kadaster verstrekt de graver informatie over de ligging van de aanwezige netten van de verschillende netbeheerders. Door
daarna zorgvuldig te graven, is schade bij graafwerkzaamheden te beperken.
Voor gedwongen verlegging van kabels en leidingen zijn er specifieke afspraken over een gemeentelijke bijdrage in de verlegkosten.

Wat is het belang van kabels, leidingen en riolering?
Kabels en leidingen voorzien gebruikers van gas, drinkwater, warmte, elektriciteit en telecommunicatie van de benodigde kwaliteit, druk, spanning en capaciteit. De riolering zorgt voor een
(hygiënische) afvoer van afvalwater en hemelwater. Een goede inpassing van kabels, leidingen en
riolering voorkomt ongewenste conflicten met andere ondergrondse functies en zorgt dat in de
gebruiksfase de hinder van graafwerkzaamheden in de openbare ruimte geminimaliseerd wordt.

Riolering
De gemeente heeft een zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater en is verplicht om een
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen met een looptijd van vijf jaar. Het GRP bevat het gemeentelijk beleid voor de zorg voor afval-, grond en hemelwater. Daarnaast geeft het GRP inzicht in
de aanwezige voorzieningen (denk aan riolering, drainage en regenwaterafvoeren), het beheer en
onderhoud hiervan, de vervanging die plaats vindt gedurende de looptijd van het GRP en de begroting voor beheer, onderhoud en vernieuwing over de looptijd van het plan.
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Met welk beleid moet ik rekening houden?

Belangrijke aandachtspunten

De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben regels voor nutsbedrijven.
De gemeenten in de Hoeksche Waard willen graafschade en onnodig opengebroken straten zo veel
als mogelijk voorkomen en coördineren daarom deze werkzaamheden in nauwe samenwerking met
de nutsbedrijven

•D
 e aanleg van kabels en leidingen heeft niet altijd gecoördineerd plaatsgevonden. Hierdoor
liggen kabels en leidingen niet altijd volgens het verwachte profiel. Ook kan door tussentijdse
wijzigingen in de bovengrond de ondergrondse situatie niet meer matchen. De onoverzichtelijke
situatie kan leiden tot beperkte ondergrondse ruimte voor nieuwe leidingen, extra kosten en
mogelijk projectvertraging. Verleggingen kunnen zeer hoge kosten met zich meebrengen.
•B
 ij ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk om de bestaande netten en nodige uitbreiding van
de netten vroeg mee te nemen in het planproces. Zeker in stedelijke gebieden. Hoe hoger de
stedelijke dichtheid, hoe groter ook de dichtheid van ondergrondse netten.
•H
 oofdinfrastructuur van sommige ondergrondse infrastructuur worden opgenomen in het
bestemmingsplan. Omleggen van deze leidingen voor andere ondergrondse voorzieningen
zoals parkeergarages, boomwortelruimte, open water, tunnels, en winkelcentra is een kostenpost, die zwaar op de exploitatie kan drukken.
•G
 raafwerkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaak van schade aan riolering, kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen is de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in
werking getreden.
•G
 raafrust is een kwaliteit voor burgers en bedrijven. Dit vraagt een goed afgestemde planning
van verschillende werkzaamheden aan riolering, kabels en leidingen naar plaats en tijd.

Voor werkzaamheden aan kabels en leidingen gesitueerd onder provinciale (vaar)wegen is een ontheffing nodig van de provincie.

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?
Riolering, kabels en leidingen liggen meestal in de eerste meters onder het maaiveld en onder wegen
en trottoirs. Daar is het vaak zo druk dat het bijleggen van nieuwe kabels en leidingen maatwerk
vraagt. Daarnaast moet er afstemming plaatsvinden met andere ondergrondkwaliteiten in de contactlaag. De meest voorkomende relaties zijn met archeologie, (ondergrondse) bouwwerken, Warmte
Koude Opslagsystemen en schone en veilige bodem. Het rioolstelsel is tevens een belangrijke drager
in de waterhuishouding in bebouwd gebied. Schade aan het rioolstelsel kan effect hebben op houten
palen en op (de kwaliteit van) het grondwater.
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De ligging van kabels en leidingen kunnen worden
opgevraagd voor een projectgebied door een KLIC-melding
bij het Kadaster.
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Kabels en leidingen bij de aanleg van het
Bedrijvenpark Hoeksche Waard in Blaakse Dijk
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Buisleidingen

Waar hebben we het over?
Buisleidingen zijn ondergronds gelegen en kennen een regionaal of nationaal belang. Het gaat om
buisleidingen voor het transport van bijvoorbeeld aardgas, olieproducten, chemicaliën, industriewater, vloeistoffen en perslucht, die gemeentegrensoverschrijdend zijn. Deze buisleidingen leggen
restricties op aan het onder- en bovengrondse ruimtegebruik. Omlegging van dergelijke leidingen
is veelal geen optie en beschadigingen aan het netwerk kunnen leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, vergiftiging of milieuverontreiniging.

Hoe zit het met ondergrondse buisleidingen in de Hoeksche Waard?
Door het gebied lopen diverse ondergrondse buisleidingen voor transport van olie, gas, water en
chemische producten. Voor de grotere doorgaande buisleidingen, zoals opgenomen in de
Structuurvisie Buisleidingen van het Rijk, zijn leidingstraten en leidingenstroken gereserveerd.

Wat is het belang van buisleidingen?
Buisleidingen van regionale en nationale betekenis zijn van belang voor de leveringszekerheid van
belangrijke grond- en vloeistoffen. Buisleidingen kennen bovengrondse vrijwaringszones waarvoor
restricties zijn vastgelegd.

Maatschappelijke opgaven

Benut kansen voor buisleidingen!

•E
 conomisch sterke Hoeksche
Waard

• Bundel buisleidingen, reserveer tracés en houdt
ruimte voor beheer en onderhoud
• Benut bovengrondse vrijwaringszones voor
hoogwaardig groeninvulling
• Creëer meer functiemenging (werken met andere
functies)

Risicokaart buisleidingen Hoeksche Waard (bron IPO)

De leidingen op de kaart zijn vooral leidingen van de Gasunie, de NAM en van bedrijven in de (petro)
chemische productie (onder andere van Total, Dow, RAP, Sabic en Air Liquide).

Gegronde Hoeksche Waard

85

Informatie
kwaliteiten

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden?
Ondergrondse buisleidingen zijn in de bestemmingsplannen opgenomen en kennen ruimtelijke restricties. Verder is voor ondergrondse buisleidingen veelal specifieke wetgeving van kracht zoals de
Gaswet en het Besluit externe veiligheid buisleidingen.
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Het rijksbeleid is neergelegd in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Deze structuurvisie legt
een hoofdstructuur van ruimtelijke reserveringen vast voor vervoer van gevaarlijke stoffen via (gebundelde) buisleidingen. Dit in de vorm van buisleidingstroken van waar mogelijk 70 meter breed.
De leidingstroken moeten een plaats krijgen in omgevingsplannen (vrijwaring) om een onbelemmerde doorgang bij de toenemende ruimtedruk te garanderen.
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De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben de leidingstraten en bijbehorende ruimtelijke restricties in bestemmingsplannen vastgelegd.
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Met welk beleid moet ik rekening houden?

Met welke andere kwaliteiten van de ondergrond moet ik rekening houden?

Water
filterende
bodem

Buisleidingen leggen een ruimtelijk claim in de ondergrond en bovengrond die vaak landschap en
functies doorkruisen. Veelal gelden vrijwaringszones van tientallen meters (meestal 70 meter) waar
vergaande restricties worden opgelegd aan het ruimtegebruik en waar de toegankelijkheid naar
leidingen in verband met beheer gewaarborgd moet zijn. Door deze absolute ruimtelijke claim hebben buisleidingen relaties met vele ondergrondkwaliteiten. Alle bebouwingsvormen dienen te
worden ingepast met in achtneming van de restricties die gelden voor de buisleidingen. Alle overige
unieke natuurlijke en historische kwaliteiten van de ondergrond dienen zo veel mogelijk beschermd
te worden evenals kostbare (en unieke) flora, bestaande Warmte Koude Opslagsystemen en waterwinningen. Buisleidingstroken kunnen kansen bieden voor ecologie bijvoorbeeld in de vorm van
ecologische verbindingszones.

Koolstof
bindende
bodem
Beschermen
(en betekenis geven)
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Beschermen
(en herstellen)

Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

Aanduiding van de buisleidingenstraat bij de Oudendijk op
de grens van Strijen en Cromstrijen
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Module 3

Instrumentenkoffer
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Introductie
De module ‘Instrumentenkoffer’ bied je een aantal
eenvoudige instrumenten aan die behulpzaam zijn
om ondergrondkwaliteiten snel, eenvoudig en gestructureerd in te brengen bij ruimtelijke planvorming
en projecten. De instrumenten helpen je om de ondergrondkwaliteiten te agenderen, te verbreden en
inzichtelijk te maken. Alle opgenomen instrumenten
kunnen zonder al te veel voorkennis worden toegepast in beleids- en uitvoeringsprojecten.

Startverklaring

Nota van
uitgangspunten
Ambitiedocument
Ondergrondargumenten
Gespreksagenda
Checklist ondergrondkwaliteiten
Scorekruis prioritering

Leeswijzer
We hebben de instrumenten gerangschikt naar de fasen
van het planproces: start, verkenning, planontwikkeling,
realisatie en beheer. Omdat wij graag de ondergrondkwaliteiten vroegtijdig willen agenderen en verbreden,
richten de instrumenten zich op de eerste fasen van het
planproces: de start, het verkennen en de planvorming.
De duiding in onderstaand figuur is geen absolute.
Meerdere instrumenten kunnen in het gehele proces betekenis hebben.

WKO tool en warmteatlas

Overdracht/
Nacalculatie/
Beheerplan

Programma
van
eisen/wensen

Torenmodel

Ondergrondkansen

Bodemladder

Businesscase
Visie/Plan
Contracten
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Argumenten ondergrond
Dergelijke antwoorden zijn weinig bevredigend maar vaak afdoende om het gesprek te beëindigen
en over te gaan tot de orde van de dag. Het probleem is echter dat de verschillende aspecten van
de ondergrond sectoraal zijn geagendeerd als zelfstandig belang en veelal geformuleerd in termen
van bedreigingen. Gespreksfase 3 is niet aan de orde geweest: het gesprek over een integrale en
meer kansrijke benadering van de ondergrond voor ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. En dat is een gemiste kans!

Waarom de ondergrond betrekken bij ruimtelijke vraagstukken?
Wij willen de ondergrond tijdig en samenhangend inbrengen bij ruimtelijke planvorming en projecten. Wij geven hiervoor zes argumenten. Voordat we die argumenten noemen, schetsen we eerst
een verloop van een gesprek over de inbreng van de ondergrond bij ruimtelijke vraagstukken. Dat
biedt namelijk een goede inkadering van de benoemde argumenten.
Gespreksfase 1: verantwoording afleggen
Het is wat vreemd en toch ook weer niet: je moet je vaak verantwoorden als je de ondergrond
vroegtijdig en integraal wilt agenderen bij ruimtelijke planvorming en projecten. Het is een vreemde
vraag want ‘kan je één ruimtelijke plan of project noemen waar de ondergrond geen rol speelt?’
Nee, toch? En toch is de vraag ook wel weer begrijpelijk: de ondergrond is onzichtbaar; hij is er
simpelweg maar we staan er niet vaak bij stil. Maar vreemd of niet vreemd: het gesprek over de
ondergrond is gestart. Vaak moet de ondergronddeskundige zich verantwoorden in een dergelijk
gesprek. Hij schiet in het defensief en komt met een verhaal over de ondergrond. En dan breekt
veelal gespreksfase 2 aan.

Gespreksfase 3: het gesprek over integrale benadering van de ondergrond
Sprekend over sectorale ondergrondaspecten moet het gesprek zich weer verbreden naar een integrale benadering van de ondergrond. Hoe ga je duurzaam om met de ondergrond in al zijn
verscheidenheid? Hoe kan de ondergrond bijdragen aan het verwezenlijken van de projectdoelen
en maatschappelijke urgente opgaven? Om die vragen te beantwoorden moeten alle relevante
kwaliteiten van de ondergrond in samenhang worden ingebracht in termen van kansen en bedreigingen. Hoe krijg je deze benadering voor het voetlicht? Voer steekhoudende argumenten aan om
het gesprek van sectorale ondergrondthema’s te verbreden naar de meerwaarde van een integrale
benadering. Op de volgende pagina hebben we zes argumenten op een rij gezet. Deze zijn in algemene zin geformuleerd: maak ze zelf concreter naar het specifieke plan of project.

Gespreksfase 2: het gesprek over sectorale aspecten van de ondergrond
Sprekend over de ondergrond verengd het gesprek zich vaak over enkele aspecten van de ondergrond zoals bodemvervuiling, archeologie of Warmte Koude Opslag. De conclusie luidt dan dat de
ondergrond al mee wordt genomen in de planvorming. Als je probeert nog meer onderwerpen te
agenderen, krijg je antwoorden als:
• Daar houden we al rekening mee
• Dat is nu niet ruimtelijk relevant
• Kost alleen maar tijd, worden we niet beter van
• Als we informatie nodig hebben, komen we langs
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Argumenten om de ondergrond vroegtijdig bij ruimtelijke planvorming en projecten
te betrekken

5. Omdat sommige kwaliteiten van de ondergrond beschermd dienen te worden
We moeten de kwetsbare kwaliteiten van de ondergrond vroegtijdig in beeld brengen om onnodige
schade aan de ondergrond te voorkomen, maar ook om van die kwaliteiten te kunnen profiteren.
De ondergrond vormt een complex ecologisch en hydrologisch systeem. Dit eeuwenoude systeem
is ronduit verbazingwekkend: ontelbare organismen leven in de bodem, miljoenen kubieke meters
grondwater reizen decennialang door verschillende aardlagen, natuurlijk afval wordt afgebroken en
verontreinigingen gezuiverd. Het zal geen verbazing wekken dat een dergelijk systeem kwetsbaar
is. Bescherming is daarom op zijn plaats en waar mogelijk is herstel van de natuurlijke kwaliteiten
raadzaam: de veerkracht van het natuurlijk systeem neemt daardoor toe. Een zorgvuldige en duurzame omgang is vereist. Dat is niet alleen goed voor de ondergrond maar ook voor de portemonnee,
want die ondergrond levert allerlei diensten (ecosysteemdiensten genaamd) waarvan de samenleving kan profiteren. Denk aan plaagwering, dat bijdraagt aan duurzame voedselproductie en aan de
natuurlijke filtering van drinkwater, dat tot relatief goedkoop drinkwater leidt.

Zes argumenten op een rij die bijdragen aan:
• het voorkomen van onnodige plan- en beheerkosten en vertraging in planvorming en uitvoering
• bijdragen aan nieuwe verdienvermogens, gebiedskwaliteiten en een duurzaam ruimtegebruik.
1. Omdat het druk is in de ondergrond
We moeten goed nadenken hoe en waar we nieuwe functies in de ondergrond plaatsen omdat het
al (erg) druk is in de ondergrond. De ondergrond is geen black box waar we lukraak kunnen graven. De vraag is aan de orde hoe we de ondergrond kunnen gebruiken en dat gebruik zorgvuldig
kunnen afwegen tegen de aanwezige waarden en functies in de ondergrond. Als we nieuwe functies goed inpassen, bespaart dat veel kosten in de uitvoering en veel ongemak en beheerkosten in
de gebruiksfase.

6. O
 mdat andere partijen initiatieven ontwikkelen over gebruik en bescherming van
de ondergrond
We moeten een visie hebben op de ondergrond om te kunnen anticiperen op initiatieven van anderen, die gevolgen hebben voor het gemeentelijk grondgebied. Rijk en provincie formuleren beleid
voor de ondergrond bijvoorbeeld in de Structuurvisie ondergrond (STRONG) of voor open Warmte
Koude Opslagsysteem. Is het gemeentelijk beleid voldoende om gemeentelijke belangen te b
 orgen
in de discussie over de beleidsvorming op andere bestuurlijke niveaus? Hoe ga je bijvoorbeeld om
met een initiatiefnemer die op zoek wil naar schaliegas of een ondergrondse opslag voor stoffen?

2. Omdat de ondergrond bijdraagt aan het realiseren van gebiedskwaliteit en identiteit
We moeten systematisch de ondergrondkwaliteiten in beeld brengen omdat die veel kunnen bijdragen aan het realiseren van gebiedskwaliteit. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van een
plek met identiteit. De ondergrond kan hieraan substantieel bijdragen omdat zij hét geschiedenisboek vormt van die plek. Dus geen zand erover maar betekenis geven aan de (openbare) ruimte en
zo bijdragen aan plekken met smoel, mentaal eigenaarschap en economische vitaliteit die meer
toekomstwaarde hebben dan anonieme plekken.
3. Omdat de ondergrond gebruikt wordt voor tal van maatschappelijke doeleinden
We moeten systematisch het gebruik van de ondergrond in kaart brengen omdat de ondergrond
vanuit vele verschillende invalshoeken al intensief gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan bouwactiviteiten, zandwinning, winning van bodemenergie, gebruik van (zoet) grondwater en het telen van
gewassen. De samenhang hiertussen nemen we echter vaak niet in ogenschouw. Door het toenemende gebruik is dat echter wel nodig: we moeten een wildwest gebruik voorkomen en zoeken
naar succesvolle functiecombinaties. Als we dat doen kan ons dat veel geld opleveren, kunnen we
de CO2 uitstoot beperken en voorkomen we uitbuiting van de ondergrond.
4. Omdat de ondergrond bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke opgaven
We moeten de maatschappelijke opgaven scherp in beeld brengen en verkennen hoe de ondergrond kan bijdragen aan het realiseren van die opgaven. Denk aan opgaven als het realiseren van
een duurzame energiehuishouding, het klimaatbestendig maken van gebieden en de vergroening
van de stad. Aan al deze opgaven kan de ondergrond een stevige bijdrage leveren om deze te realiseren.
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Torenmodel

bewust worden

verdiepen

integreren

1

2

3

4

5

data

informatie

kennis

begrip

wijsheid

Filosofie van het torenmodel
Het torenmodel illustreert dat constructieve samenwerking tussen Ruimte en Ondergrond niet op
een achternamiddag wordt vormgegeven. Je komt niet zo maar van een situatie waarin nauwelijks
sprake is van samenwerking tussen Ruimte en Ondergrond (toren 1) naar een situatie van optimale
samenwerking (toren 5). Het model onderscheidt vijf torens en daartussen vier ontwikkelingsstappen. Daarmee laat het torenmodel zien dat samenwerking een leer- en ontwikkelproces is dat jaren
duurt: van bewust worden via verbinden en verdiepen naar integreren. De pijlen tussen de torens
symboliseren de ontwikkelingsstappen en illustreren dat elke ontwikkelingsstap een golfbeweging
kent van optimisme-pessimisme-optimisme. De golfbeweging wijst er op dat samenwerken niet
vanzelf gaat en daarom vraagt om doorzettingsvermogen. Maar ook: elke gezette stap in samenwerking levert resultaat op en geeft daarmee nieuw optimisme. We hebben écht wat bereikt!

verbinden

Vijf torens van samenwerking

optimisme
pessimisme

Het torenmodel onderscheidt vijf torens die een bepaalde mate van samenwerking tussen Ruimte
en Ondergrond illustreren:
Toren 1: geen samenwerking
Er is geen samenwerking tussen de werkvelden Ruimte en Ondergrond. Beide werkvelden beschikken over in potentie waardevolle data (gegevens) maar die worden niet uitgewisseld. De
reden? De ondergrond is een blinde vlek in het werkveld Ruimte. Het werkveld Ondergrond werkt
op haar beurt sectoraal zonder kennis te nemen van de ruimtelijke context.

Toren 4: samenwerking op basis van begrip
Er is samenwerking tussen de werkvelden Ruimte en Ondergrond op basis van wederzijdse begrip.
Het werkveld Ruimte geeft het werkveld Ondergrond een plek aan tafel in reguliere planprocessen
en stelt verdiepende vragen. Het werkveld Ondergrond kan die plek succesvol innemen doordat zij
lerende wijs (in de vorige stadia van samenwerking) begrip heeft van de ruimtelijke context en daar
adequaat op kan inspelen. De inbreng vanuit het werkveld Ondergrond gebeurt vanuit een samenhangende visie op de ondergrond en is op kansen gericht. Door wederzijds begrip is men in staat
om het ruimtelijk planproces ‘te verdiepen’.

Toren 2: samenwerking op basis van informatie
Er is samenwerking tussen de werkvelden Ruimte en Ondergrond op basis van informatie-uitwisseling. Er wordt wederzijds informatie uitgewisseld in de vorm van notities, rapporten en kaarten.
Ofwel: de data (gegevens) die beschikbaar zijn binnen de afzonderlijke werkvelden wordt vertaald
naar begrijpelijke informatie ten behoeve van het andere werkveld. Door de informatie-uitwisseling
is men ‘zich bewust’ van wat er in het andere werkveld speelt.

Toren 5: samenwerking op basis van wijsheid
Er is samenwerking tussen de werkvelden Ruimte en Ondergrond op basis van wijsheid. Het is
vanzelfsprekend om in een beleids- of gebiedsproces van A tot Z ondergrond en ruimte te combineren. Het maaiveld is weggedacht en de ruimte wordt driedimensionaal benaderd. Door
gezamenlijke wijsheid is men in staat om de vraagstukken ‘integraal’ te benaderen.

Toren 3: samenwerking op basis van kennis
Er is samenwerking tussen de werkvelden Ruimte en Ondergrond op basis van wederzijdse kennisuitwisseling. Op basis van gesprekken en werksessies met elkaar wordt nieuwe informatie
gecreëerd die kennis van de twee afzonderlijke werkvelden integreert. Zodoende worden gezamenlijke ondergrondkansen en inrichtingsprincipes geformuleerd. Door kennisuitwisseling zijn de
werkvelden ‘met elkaar verbonden’.
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Spelregels voor samenwerking
In essentie is toepassing van het torenmodel zeer simpel. Als je actief wilt werken aan samenwerking tussen de werkvelden Ruimte en Ondergrond volg je de volgende spelregels:
1. Bepaal in welke torens de werkvelden Ondergrond en Ruimte zich bevinden
2. Kies als vertrekpunt voor samenwerking de ‘laagst geklasseerde toren’ waarin één van beide
werkvelden zich heeft gepositioneerd
Om samen verder te komen zal eerst de achterstand van de achterliggende partij met hulp
van de voorloper weggewerkt moeten worden
3. Weet dat het niet mogelijk is om torens van samenwerking over te slaan
Je kan niet op moment T in toren 1 zitten en op T+1 in toren 4 of 5
4. Ga aan de slag met samenwerking!

Piramide van wijsheid
De begrippen data, informatie, kennis, begrip en wijsheid, die onder de torens staan, verwijzen naar de zogenoemde piramide van
wijsheid (van de systeemdenker Russ Ackoff). De begrippen geven aan dat naarmate de samenwerking tussen de werkvelden
Ondergrond en Ruimte intensiever wordt, waardoor ook meer ervaring wordt opgebouwd, er een kwaliteitsverbetering optreedt in
de interactie: de onderlinge toegevoegde waarde groeit. Data
wordt voorzien van informatie, aan informatie wordt vanuit kennis
meer interpretatie toegevoegd, aan kennis wordt ervaring toegevoegd waardoor na jaren van werken op het raakvlak ruimte en
ondergrond ook sprake kan zijn van wijsheid gebaseerd op kennis, ervaring, vaardigheden en intuïtie.

wijsheid
begrip
kennis
informatie
data

Gegronde Hoeksche Waard

94

Gespreksagenda voor een constructieve samenwerking ondergrond en RO
Wij willen de ondergrond vroegtijdig en samenhangend inbrengen bij ruimtelijke planvorming en projecten. De onderstaande gespreksagenda en bijbehorende werkwijze biedt een
handreiking om dit voor elkaar te krijgen. Het is cruciaal dat het gesprek in de startfase van
het plan of project wordt gevoerd en dat zowel ondergronddeskundigen als projectleiders
en planologen deelnemen.

Agenda werksessie 1: Inventarisatie informatiebehoefte

Startgesprek: delen van de gespreksagenda

• Toelichting op project door projectleider
De projectleider licht het project toe met aandacht voor de probleemstelling, de opgaven, de betrokken partijen en hun belangen en de tijdsplanning. Tip 1: maak gebruik van kaarten en ander
beeldend materiaal om het project te presenteren. Tip 2: stimuleer doorvragen vanuit de ondergrond.

• Kennismaking, doel en beoogd resultaat werksessie
Kennismaking natuurlijk alleen wanneer nodig. Korte en krachtige toelichting op doel en beoogd
resultaat van deze werksessie.

Organiseer als eerste een startgesprek met de projectleider. Het doel van het startgesprek is om
werkafspraken te maken over de inbreng van de ondergrond in de ruimtelijke planvorming in de
startfase van het project. Voor die werkafspraken biedt onderstaande structuur een houvast. Probeer op deze aanpak commitment te krijgen. Benut het startgesprek tevens om kennis te maken
en als eerste oriëntatie op het project (de probleemstelling, de opgaven, de betrokken partijen en
hun belangen en de tijdsplanning).

• Inventarisatie ondergrondkwaliteiten
Inventariseer aan de hand van de checklist ‘Ondergrondkwaliteiten Hoeksche Waard’ de relevante
ondergrondkwaliteiten voor het project. Tip: laat eerst de niet ondergronddeskundigen benoemen
wat zij als relevante ondergrondkwaliteiten zien en vul eventueel daarop aan.

Structuur voor een gespreksagenda
De structuur voor een gespreksagenda wordt gevormd door twee werksessie. De werksessies zijn
gericht op bewustwording en oriëntatie op de wederzijdse werkvelden en het afstemmen van de
vraagbehoefte naar ondergrondinformatie en het aanbod hiervan. Onderstaande structuur biedt
een generieke opzet: voor elk project moet deze op maat gesneden worden.

• Rangschikken ondergrondkwaliteiten
Rangschik de geselecteerde ondergrondkwaliteiten in het ‘Scorekruis ondergrondkwaliteiten’. Laat
de deelnemers de rangschikking motiveren en leg dit vast.
• Inventarisatie informatiebehoefte
Inventariseer de informatiebehoefte per ondergrondkwaliteit: welke informatie is nodig in de startfase van het project voor de geselecteerde ondergrondkwaliteiten? Tip: laat eerst de niet
ondergronddeskundigen de informatiebehoefte benoemen en vul eventueel daarop aan.
• Inventarisatie informatieaanbod
Eerste indicatie of en hoe kan worden voorzien in de informatievraag. Tip: hanteer een driedeling in
1) beschikbaar 2) uitzoekwerk 3) niet beschikbaar
• Afspraken over vervolg
Maak afspraken over de toelevering van de informatie en afspraken over onderlinge communicatie
in de periode tussen werksessie 1 en werksessie 2. Tip: schroom niet om tussentijds verhelderende vragen te stellen of tussenresultaten te laten zien.
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Agenda werksessie 2: Beoordeling informatieaanbod
• Doel en beoogd resultaat
Korte en krachtige toelichting op doel en beoogd resultaat van deze werksessie.
• Toelichting op project door projectleider
Projectleider licht de stand van zaken toe in het project. Hierbij is in het bijzonder van belang of
voortgang of wijzigingen in het project leiden tot een aanvullend informatievraag ten aanzien van de
ondergrond
• Informatieaanbod
Presentatie van het aanbod aan ondergrondinformatie. Tip: licht het aanbod aan (kaart)informatie
mondeling toe en benoem daarbij 1) wat was de vraag uit de eerste werksessie 2) hoe is dit vertaald naar een informatieaanbod 3) wat is de centrale boodschap.
• Reacties op informatieaanbod
De informatievragers reageren op het gepresenteerde aanbod. Tip: structuur de reacties naar drie
vragen: Wat is goed? Wat kan beter? Wat wordt gemist?
• Reflectie op vraag en aanbod van informatie
Deel de ervaringen en lessen over het spel tussen vraag en aanbod van ondergrondinformatie. Wat
is de meerwaarde geweest?
• Afspraken over vervolg
Maak afspraken over de eventuele verdere uitwerking van het informatieaanbod of afspraken over
het vervolgtraject.
Wanneer er nog aanvullend informatie wordt gevraagd of het aanbod aangescherpt moet worden
is het raadzaam om een derde werksessie te beleggen vergelijkbaar in opbouw als werksessie 2.
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Checklist
ondergrond
kwaliteiten
Bij de start van een project kan je aan
de hand van de checklist ondergrondkwaliteiten een inventarisatie uitvoeren
naar de relevante ondergrondkwaliteiten. Voor een toelichting: zie paragraaf
2 ‘
Ondergrondkwaliteiten Hoeksche
Waard’ (module 1). Achter in het boek
is de Checklist Ondergrondkwaliteiten
losbladig opgenomen. Die kan je zodoende makkelijk meenemen naar een
overleg of een werksessie.

Informatie
kwaliteiten

Regulatie
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Draag
kwaliteiten

Landschappelijke
diversiteit

Schone
en veilige
bodem

Gewas
productie

Draagkracht
om te
bouwen

Ecologische
diversiteit

Levende
bodem

Voorraad
grondwater

Ondergronds
bouwen

Aardkundige
waarden

Stabiele
bodem

Geothermie

Kabels,
leidingen en
riolering

Archeologische
waarden

Water
bergende
bodem

Warmte
Koude
Opslag

Buisleidingen

Water
filterende
bodem
Koolstof
bindende
bodem

Beschermen
(en betekenis geven)

Beschermen
(en herstellen)
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Gebruiken
(en in balans houden)

Gebruiken
(en inpassen)

III

Scorekruis relevantie ondergrondkwaliteiten

I

Minder
belangrijk

Belangrijk

Met het scorekruis kan je de ondergrondkwaliteiten (zie checklist ondergrondkwaliteiten) ordenen
en de onderlinge relevantie bespreken en eventueel prioriteren. De ondergrondkwaliteiten kan je
scoren op mate van belangrijkheid en de mate waarin vigerend beleid effectief is. Wat belangrijk is
én waarvoor geen effectief beleid beschikbaar is, krijgt de hoogste prioriteit.

IV

II

Business
as usual

Voorbeeld van een toepassing

Geen beleid

Vernieuwend

Warmte
Koude
Opslag
Ondergronds
bouwen
Waterfilterende
bodem

III

I

Niet
gesprongen
explosieven

Minder
belangrijk

Minder
belangrijk

Belangrijk

IV

II

Belangrijk

Kabels
en
leidingen

Waterbergende
bodem
Archeologie

Schone
en veilige
bodem

Draagkracht
om te
bouwen

Vigerend
beleid

Business
as usual
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Geen beleid

Levende
bodem

Warmte
Koude

Checklist ondergrondkansen
De checklist ‘Ondergrondkansen Hoeksche Waard’ biedt een overzicht van mogelijke kansen vanuit de ondergrond bij ruimtelijke planvorming of projectuitvoering. De ondergrondkansen zijn
uitgewerkt in Module 1 ‘Ondergrondagenda’ onder paragraaf 3.
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Bodemladder Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft in de Beleidsvisie Bodem en Ondergrond (2013) de bodemladder geïntroduceerd. De Bodemladder is een hulpmiddel om het politieke en maatschappelijke
gesprek over optimaal gebruik van de bodem in relatie tot de intrinsieke waarden van de bodem en in samenhang met bovengronds ruimtegebruik vorm te geven.
Met de Bodemladder als instrument streeft de provincie naar een hernieuwbaar gebruik van de bodem, dat maatschappelijk aanvaardbaar is én economische kansen op toekomstvaste wijze
benut. De Bodemladder is het handelingsperspectief en afwegingskader bij de keuzen over het gebruik van bodem en ondergrond in gebiedsopgaven en in situaties met conflicterende claims
of functies op de bodem.

In de bodemladder staan twee benaderingen
centraal.:
1. de primaire voorkeur dat het gebruik van de
bodem hernieuwbaar is (de sporten of treden van de ladder).
2. het gebruik van de bodem moet aanvaardbaar zijn (de staanders van de ladder) .

1. Hernieuwbaarheid
Hernieuwbaar staat voor de mate waarin het natuurlijke herstelvermogen van de bodem in staat is
om een ingreep of verandering in bodem of ondergrond door natuurlijke processen binnen een
redelijke termijn terug te brengen in de oorspronkelijke toestand. De redelijkheid van de termijn voor
herstel kan van functie tot functie verschillen. In de Bodemladder is sprake van hernieuwbaar gebruik wanneer de periode voor natuurlijk herstel niet meer dan 30 jaar bedraagt.
2. Omkeerbaarheid
Indien herstel van het bodemsysteem niet van nature mogelijk is zullen de consequenties van het
gebruik op het bodemsysteem omkeerbaar moeten zijn. Via aanvullende maatregelen kan de bodem/ondergrond in een met de oorspronkelijke situatie vergelijkbare toestand teruggebracht
worden of kunnen de gevolgen van het bodemgebruik worden hersteld. Omkeerbaarheid gaat ook
over de mate waarin het technisch en financieel mogelijk is een ingreep en/of de effecten van een
ingreep terug te brengen in de oorspronkelijke toestand of in een nieuwe gewenste toestand.

De sporten of treden van de ladder
De provincie Zuid-Holland wil bij toepassing
van de Bodemladder uitkomen op een zo’n
hoog mogelijk trede op de ladder.

3. Beheersbaarheid
Beheersbaarheid betreft de mate waarin risico’s rondom initiatieven en projecten (technisch en/of
financieel) beheerst kunnen worden. Het gaat om de milieuhygiënisch gevolgen voor bodem en
ondergrond en de gevolgen voor andere milieucompartimenten, veiligheid en de fysieke leefomgeving. De huidige wet- en regelgeving vormen de referentie. In de afweging kan op ondergeschikte
punten een beperkte normoverschrijding aanvaardbaar zijn vanwege het grote maatschappelijke
belang dat aan de functie wordt gehecht en er - het totaal overziend - een positieve bijdrage ontstaat voor de fysieke leefomgeving (positieve evenredigheid). Onderdeel van de afweging is de
mate van mitigatie/compensatie van de normoverschrijding.
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De staanders van de ladder

Status van de bodemladder

De vraag of een functie wel of niet kan worden toegestaan. is van meer factoren afhankelijk dan van
bodem en ondergrond. De provincie vat dat samen in een aanvaardbaarheidsbeoordeling. Bepalende factoren daarin zijn nut, noodzaak en impact.

De Bodemladder Is zelfbindend voor de provincie in haar keuzes in projecten, in standpuntbepaling
ten opzichte van andere overheden en in de inbreng die de provincie doet in samenwerking rondom
transitie van het bodembeleid. De provincie Zuid-Holland wil, na toetsing in pilots, de Bodemladder
inbedden in de toetsingskaders voor vergunningverlening voor bodem- en ondergrondgebruik.
Voor zover ruimtelijke reserveringen of ambitiegebieden in de bodem of ondergrond aan de orde
zijn, geldt dit ook voor inbedding in het ruimtelijke instrumentarium.
De provincie gaat zelf en met andere partijen aan de slag om de systematiek van de Bodemladder
uit te werken, de werkbaarheid ervan voor concrete vraagstukken te toetsen en de uitwerking in de
praktijk te toetsen aan de provinciale ambities.

1. Nut
Nut is de - mate van – meerwaarde, die een functie of ingreep heeft voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Dit wordt beoordeeld tegen de provinciale maatschappelijke opgaven en tegen
opgaven van andere overheden. De provincie realiseert zich dat de bodem en de ondergrond
functies kunnen vervullen die - sterk - bij kunnen dragen aan de realisatie van maatschappelijke
opgaven en de ambities uit de Beleidsvisie Bodem en Ondergrond. De provincie wil de kansen van
de bodem benutten. Bij een beoogd gebruik of ingreep moet vooraf goed doordacht worden of de
ingreep in de bodem noodzakelijk is of dat er wellicht een andere - bovengrondse - mogelijkheid is
om het beoogde doel te bereiken, waarbij effecten en kosten meegewogen worden.
2. Noodzaak
Noodzaak duidt op de urgentie om de desbetreffende functie te realiseren mede in relatie tot alternatieve mogelijkheden. Het belang van de maatschappelijke opgave is mede bepalend voor het
oordeel van de aanvaardbaarheid van aantasting van de waarden van de bodem. De waardering
van het belang van het bodemthema bepaalt mede het gewicht dat aan het nut en noodzaak wordt
gehangen. Een zwaarwegend maatschappelijk belang kan eerder aanleiding geven om een keuze
aanvaardbaar te achten dan wanneer het belang minder zwaar weegt.
3. Impact
Impact staat voor de maatschappelijke beleving van de mogelijk op te treden risico’s en de beheersbaarheid. De risicobeleving wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe partijen worden
betrokken in de besluitvorming en het vertrouwen van burgers in verstrekte informatie.
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WKO-Tool en warmteatlas
De ondergrond kan een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame energiehuishouding. De WKO-tool en de Warmte Atlas brengen de potentie aan bodemenergie in beeld. Beide instrumenten zijn online webapplicaties die informatie verstrekken over de potentie van bodemenergie voor een specifieke locatie. Dit heeft betrekking op open bodemenergiesystemen Warmte
Koude Opslag, gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmte wisselaars) en aardwarmte (geothermie). De informatie is geografische weergegeven in een GIS-viewer. Hierdoor kan men
specifieke informatie opvragen van een bepaalde locatie. Deze openbare webapplicaties zijn in opdracht van de Rijksoverheid gemaakt en worden regelmatig geactualiseerd.

http://www.wkotool.nl/
http://agentschapnl.kaartenbalie.nl/gisviewer/

Gebruik
De webapplicaties zijn geschikt om een eerste indruk te krijgen over de kansen voor het toepassen
van bodemenergie op een specifieke locatie. Middels een quick scan kan men met een beperkte
invoer van gegevens een inschatting maken over de vraag en aanbod van energie, globale investering, besparing en terugverdientijd. Omdat beide webapplicaties deels andere informatie
verstrekken zijn ze complementair en bieden gezamenlijk een goed beeld voor een quick scan
bodemenergie.
Beide webapplicaties gebruiken generieke en openbare informatie. Dit betekent dat bij een quick
scan bodemenergie ook de gemeentelijke bronnen dienen te worden geraadpleegd of hier geen
locatie specifieke informatie beschikbaar is. Dit heeft vooral betrekking op omgevingsaspecten
zoals drinkwaterwinning, archeologie en bodemverontreiniging. Als bodemenergie later in de ontwikkeling een kansrijk alternatief blijkt voor de energie- of warmtevoorziening is een nadere locatie
specifieke studie naar bodemenergie noodzakelijk.
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De WKO-tool kent drie stappen:
1. Selecteer een gebied
2. V
 ul de gegevens in (aantal woningen / aantal appartementen / vierkante meters utiliteit)
3. A
 4 adviesrapport: Informatie over terugverdientijd in het licht van een referentiescenario

WKO-tool
In enkele stappen krijgt men inzicht in de energiebesparing, investering en terugverdien tijd van een
bodemenergiesysteem (open of gesloten). Naast de standaard instellingen kunnen bij de WKO tool
ook specifieke gegevens voor het project worden ingevuld. De economische terugverdientijd wordt
bepaald met diverse veronderstellingen voor investering, prijsstijging en voordeel van de schaalgrootte. Gemiddeld is de terugverdientijd bij bodemenergie voor woningbouw 10-15 jaar en bij
utiliteitsbouw minder dan 10 jaar. Om bodemenergie kansrijk te noemen voor een initiatief dient de
terugverdientijd in de WKO tool lager te zijn dan het gemiddelde en moeten er geen significante
belemmeringen zijn van omgevingsaspecten. Voor de omgevingsaspecten kan beter het gemeentelijk informatiesysteem worden geraadpleegd. In de WKO-tool zijn deze beperkt gevuld.

Stap 1: selecteer een gebied

Stap 2: vul gegevens in en doe een quick scan

Stap 3: resultaat en een A4 adviesrapport

WKO-Tool

1. Klik op kaart 2. Vul gegevens in 3. Resultaat

• Woningen
• Appartementen
• Utiliteit

Gemiddelde oppervlakte school
1300 m2. Bron: Kennisbank van
mensen naar meters 2009

Gegronde Hoeksche Waard

103

Adviesrapport van 2 A4-tjes

Warmte Atlas
De warmte atlas geeft aanvullende informatie over de aardwarmte en de energievraag. Het geeft de vergunningen (opsporing en winning) van aardwarmte
weer en tevens de potentie van de verschillende geologische lagen. Een ander belangrijke aanvulling voor de quick scan is dat de warmte atlas het
gemiddelde warmtegebruik (energie vraag) weergeeft van huishoudens, utiliteit, industrie en glastuinbouw. Voor de quick scan bodemenergie kan naast
aanbod (potentie) ook de vraag (gebruik) inzichtelijk worden gemaakt middels een referentie situatie. Deze referentiesituatie kan zijn afgeleid van de gebruiksgegevens uit de directe omgeving die vergelijkbaar zijn met de geplande (her)ontwikkeling.

Voorbeeld van een scherm uit de warmteatlas: warmtegebruik huishoudens en CO2-emissie in de gemeente Oud-Beijerland in 2011
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